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                    Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade 

de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção 

e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 
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2 - IDENTIFICAÇÕES DA EMPRESA 

 

  

 
 
 

MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO 
CNPJ: 24.852.675/0001-27 

 
 

 

CNAE ATIVIDADE GRAU DE RISCO 

84.11-06 Administração Pública 01 

ATIVIDADE SECUNDÁRIA 

- - - 

 
ENDEREÇO 

 

AVENIDA José Dias Guimarães, Nº 535  

BAIRRO  Centro 

CIDADE  Rio Quente - TO 

 
SECRETARIAS 

 

Secretária de Ação Social Secretária de Governo 

Secretária de Administração Secretária de Infraestrutura 

Secretária de Água e Esgoto Secretária de Juventude, Esporte e Lazer 

Secretária de Controle Interno Secretária de Meio Ambiente 

Secretária de Educação Secretária de Saúde 

Secretária de Finanças Secretária de Turismo, Cultura e Eventos 
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           A NR7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por 
parte dos empregadores e das instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do PCMSO, objetivando a promoção e preservação da saúde dos 
trabalhadores. 
 
 

 
 
           Cabe à empresa contratante de mão-de-obra de prestação de serviços 
informar à empresa contatada os riscos existentes e auxiliar na elaboração e 
na implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão 
sendo prestados. Recomenda-se que as empresas contratantes dessa mão-de-
obra coloquem como critério de contratação, a realização do PCMSO. 
   

 
                

  O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da 

empresa no campo da saúde dos trabalhadores, articulando-se com o disposto 

nas demais NRs. 

Tem como objetivo o presente trabalho, produzir o  P.C.M.S.O (Programa de                      

Controle Médico de Saúde Ocupacional), priorizando o atendimento dos 

interesses da saúde dos trabalhadores vinculados a empresa, a partir de 

métodos de  estudo epidemiológico prevencionista, diante dos riscos 

ambientais a que se submetem quando em atividade laborativa, a eles direta 

ou indiretamente expostos. 

                O PCMSO tem características de prevenção, rastreamento das 

doenças e diagnóstico, e junto procurar doenças ocupacionais e 

conseqüentemente evitar suas seqüelas. 

 
 

 

Compete ao empregador: 
 
a) Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO. 
 
b) Custear sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados 
ao PCMSO. 
 
c) Indicar um médico para coordenar o PCMSO. 

3 – CONTROLE DA SAÚDE 
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Compete ao médico coordenador: 
 
a) Realizar ou organizar para que sejam realizados os exames médicos 
exigidos pelo programa. 
 
b) Se encarregar de realizar e se necessário requisitar exames 
complementares necessários conforme o trabalho e o estado de saúde dos 
trabalhadores. 
 
 
 
 
 
Este programa terá que obrigatoriamente incluir os seguintes exames: 
 
a) Admissional 
b) Periódico 
c) De retorno ao trabalho 
d) De mudança de função 
e) Demissional 
 
De um modo geral teremos: 
       
Exame Admissional:  
 
           Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades 
na empresa com o objetivo de direcionar o indivíduo certo para determinada 
função. 
 
           Serão considerados inaptos a trabalhar  na empresa os trabalhadores 
que apresentarem patologias incompatíveis com a função que irá exercer.               
 
Exame Periódico:  
 
           Este deverá ser realizado na tentativa de encontrar possíveis 
comprometimentos de saúde dos trabalhadores.      
Sua  periodicidade deverá seguir as regras da NR 7 como: 
 
a) Anual para trabalhadores que trabalhem expostos a algum tipo de  risco e 
em situação que pode implicar no desencadeamento ou agravamento de  uma 
doença ocupacional ou portadores de doenças crônicas. O médico 
coordenador poderá a seu critério estabelecer um período mais curto para 
realização do exame. 
b) Para trabalhadores que não estão envolvidos nesta situação teremos: 
              
Anual: menores de 18 anos e maiores de 45 anos 
 
Bianual: maiores de 18 anos e menores de 45 anos 
 

7 – ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO COORDENADOR 
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c) Temos ainda conforme NR 7 para trabalhadores expostos em atividades que 
envolvam riscos discriminados nos quadros I  e II da NR7 , que sejam 
realizados exames periódicos no mínimo a cada 06 meses.  
 
           Para trabalhadores expostos à agentes químicos não constantes dos 
quadros I e II, outros indicadores biológicos poderão ser monitorizados, 
dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e 
de interpretação destes indicadores. 
 
 
Exame de retorno ao trabalho:  
 
           Este deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de trabalho 
do  funcionário, quando este ficar ausente por mais de 30 dias, tanto por motivo 
de doença ou de parto. 
 
Exame médico de mudança de função: 
 
           Este deverá ser realizado logicamente antes da data da mudança, se 
entendendo como mudança de função qualquer alteração de atividade que 
implique ao trabalhador riscos diferentes daquele que estava exposto antes da 
mudança.      
 
Exame médico demissional:  
 
           Este deverá ser realizado obrigatoriamente até a data da homologação, 
desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais 
de: 
 
- 135 (cento e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, 
segundo o Quadro I da NR4; 
 
- 90 (noventa) dias para as empresa de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 
I da NR4.  
 
Nota: de acordo com o artigo 168 da CLT o resultado dos exames médicos, 
inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observados 
os preceitos da ética médica. 
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DOSIMETRO 

Foi utilizado para auxiliar no levantamento das condições ambientais um 

aparelho de medir o nível de pressão sonora da marca INSTRUTHERM, - 

Modelo: DOC – 500 curvas A e C, com resposta lenta (SLOW) e resposta 

rápida (FAST). 

TERMOMETRO 

O termômetro de globo digital datalogger é um instrumento fundamental e 

obrigatório em higiene ocupacional industrial. Usado para o controle dos limites 

de exposição ao calor (stress térmico) em atividades e operações insalubres ou 

não. 

 

 

 

               Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo exames 
complementares as conclusões e as condutas aplicadas, deverão ser 
registrados  em prontuário clínico individual que ficará sob a  responsabilidade 
do médico  coordenador do PCMSO. 
              Conforme a NR 7 estes registros  deverão ser mantido por período 
mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Havendo substituição 
do médico coordenador, os arquivos deverão ser transferidos para o seu 
sucessor. O prontuário médico poderá ser informatizado, desde que 
resguardado o sigilo médico, conforme prescrito no código de ética médica. 
 
 
 
 
 
             O PCMSO deverá sempre obedecer a um planejamento em que 
estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, 
devendo estas ser objeto de relatório anual.  
            O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número 
e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames 
complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim 
como o planejamento para o próximo ano, conforme modelo em anexo. 
 
           Ainda conforme a NR 7 este relatório anual deverá ser apresentado e 
discutido na CIPA e sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão. 
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            Fica estabelecido que através da avaliação clínica do trabalhador e/ou 
seus exames complementares mostrar exposição excessiva mesmo que ainda 
não tenha sinais clínicos deverá o trabalhador ser afastado de seu local de 
trabalho, ou de risco, até que esteja normalizado suas condições de saúde. 
            Em caso do trabalhador já apresentar uma doença profissional ou 
piora/evolução da patologia, caberá ao médico coordenador: 
a) solicitar à empresa emissão da Comunicação de Acidentes do Trabalho - 
CAT; 
b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao 
risco, ou do trabalho. 
c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para confirmar a doença 
profissional, com a definição do quadro de incapacidade e definir a conduta 
previdenciaria que deverá ser tomada com relação ao trabalhador. 
d) procurar  orientar o empregador quanto à necessidade de realizar medidas 
de controle no ambiente de trabalho. 
 
 
 
 
                 
              Todo estabelecimento deverá ser equipado com material necessário à 
prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da 
atividade desenvolvida, e manter esse material guardado em local adequado, 
aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. 
 
Sugestões para material do estojo de primeiro socorros 
 

1- Ataduras de crepe 
2- Compressores de Gaze 
3- Tesoura de ponta romba 
4- Luvas cirúrgicas descartáveis 
5- Esparadrapos 
6- Curativos 
7- Talas para imobilização 
8- Colar servical 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
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GABINETE DO PREFEITO 

 
CARGO: PREFEITO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Prefeito, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza atividade burocrática no setor de trabalho, administra a Prefeitura Municipal, fixando políticas globais e setoriais; 
Administrar os impostos recolhidos, bem como os orçamentos recebidos das esferas estadual e federal para aplicá-los em melhorias nas cidades; 
Atuar nas áreas burocráticas administrativas e executivas referentes ao âmbito das cidades; 
Tomar medidas para melhor zelar pela limpeza da cidade, além de atender as demandas das áreas da educação, da saúde, do transporte, da cultura e 
outros; 
Apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de promulgar, sancionar ou vetar leis que já tenham passado por votação entre os vereadores. Caso 
uma decisão legislativa seja inconstitucional, é dever do prefeito vetar o artigo em questão; 
Dentre outras atividades inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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 CARGO: VICE - PREFEITO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Vice-Prefeito, desempenhando as seguintes funções: 
Coordena e promove a representação social e política do município, assessora o prefeito em suas relações com os órgãos da administração municipal, 
fundações e autarquias e outras instituições públicas e privadas. Supervisiona, controla, distribui, fiscaliza e coordena o serviço desenvolvido no gabinete do 
prefeito. 
Dentre outras atividades inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
12 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Informática, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando 
treinamento, repassar conceitos básicos de segurança;  
Orientar outros servidores, quando solicitado, sobre treinamentos de lógica de programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no 
Microsoft Excel e Microsoft Word, criação e manutenção de banco de dados em ambiente Windows;  
Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos 
disponíveis nos programas;  
Instalação de software; 
Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizer 
necessário, sob orientação superior;  
Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior;  
Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista em Administração, desempenhando as seguintes funções: 
Desenvolver estudos, análises comparativas e sistemáticas na área organizacional e financeira, participando do desenvolvimento do planejamento da 
organização, acompanhando novas tecnologias e propondo práticas de racionalização de custo e processos administrativos, executando o controle 
orçamentário e realizando cálculos financeiros para buscar melhor relação custo X benefício, objetivando a consecução dos objetivos, metas e resultados. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ADVOGADO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Advogado, desempenhando as seguintes funções: 
Representar o município em qualquer instância judicial, atuando nos efeitos em que a mesma seja autora ou ré, assistente, oponente, ou simplesmente 
interessada; Participar de inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos mesmos; 
 Efetuar cobrança judicial da Dívida Ativa;  
Emitir, por escrito, os pareceres que lhe forem solicitados, fazendo os estudos necessários, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da doutrina, da 
legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico;  
Responder a consultas sobre a interpretação de textos legislativos que interessarem ao Serviço Público Municipal;  
 Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o município a solucionar problemas administrativos; 
Estudar e redigir minuta, termos de compromisso e responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios, atos que fizerem 
necessários à legislação municipal; 
Estudar e redigir minuta, desapropriações, ações de pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem 
como, elaborar anteprojetos de lei e decretos, justificativas de veto, regulamentos; 
 Proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos supracitados, proceder a pesquisas tendentes a instruir processos administrativos que 
versem sobre assuntos jurídicos;  
Emitir pareceres em matérias de natureza trabalhista, sindicais e previdenciárias de interesse jurídico do município. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MOTORISTA  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança;  
Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais 
aos locais solicitados ou determinados;  
Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis;  
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento;  
Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;  
Efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições;  
Recolher o veículo após a liberação do chefe do Executivo, estacionando-o corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Carro  75 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Assistente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;  
Verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;  
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;  
Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;  
Sugerir campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos municipais;  
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 
CARGO: ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista em Administração, desempenhando as seguintes funções: 
Desenvolver estudos, análises comparativas e sistemáticas na área organizacional e financeira, participando do desenvolvimento do planejamento da 
organização, acompanhando novas tecnologias e propondo práticas de racionalização de custo e processos administrativos, executando o controle 
orçamentário e realizando cálculos financeiros para buscar melhor relação custo X benefício, objetivando a consecução dos objetivos, metas e resultados. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE FINANÇAS 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Tributos, desempenhando as seguintes funções: 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;  
Verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;  
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;  
Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;  
Sugerir campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos municipais;  
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
25 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Contabilidade, desempenhando as seguintes funções: 
Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário;  
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  
Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos 
assumidos;  
Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, 
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Meio Ambiente, desempenhando as seguintes funções: 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 
conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;  
Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental vigente no Município;  
Requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização própria Secretaria do Meio 
Ambiente;  
Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  
Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;  
Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  
Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até 
encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;  
Repassar aos Fiscais do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços degradadores ou 
poluidores fazendo o acompanhamento do desempenho destes;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Meio Ambiente, desempenhando as seguintes funções: 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 
conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;  
Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental vigente no Município;  
Requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização própria Secretaria do Meio 
Ambiente;  
Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  
Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;  
Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  
Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até 
encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;  
Repassar aos Fiscais do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços degradadores ou 
poluidores fazendo o acompanhamento do desempenho destes;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Assistente Social, desempenhando as seguintes funções: 
Promover políticas de assistência social no Município, de acordo com as necessidades básicas da Municipalidade em consonância com as diretrizes de 
governo, a Lei Orgânica de Assistência Social e as orientações e deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;  
Propor e gerenciar convênios com instituições públicas, privadas ou organização da sociedade civil consoante os objetivos que definem as políticas de 
assistência social; 
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.  
Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;  
Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária;  
Realizar trabalhos de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo;  
Realizar anamnese com os pais responsáveis. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MOTORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança;  
Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais 
aos locais solicitados ou determinados;  
Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis;  
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento;  
Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;  
Efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições;  
Recolher o veículo após a liberação do chefe do Executivo, estacionando-o corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Carro  72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MONITOR SOCIAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Monitor Social, desempenhando as seguintes funções: 
Auxiliar na operacionalização de programas sociais de atendimento a migrantes, idosos, deficientes, crianças e adolescentes carentes, meninos de rua e 
infratores; executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades dirigidas a crianças e adolescentes assistidos pela Prefeitura; executar, sob 
supervisão, atividades auxiliares e de apoio à ação social. 
Executar outras atribuições afins 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 01.01.014 Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Cozimento 
de alimentos 

Forno 
Fogão 

IBUTG Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva Térmica 
Avental Térmico 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
Queimaduras  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva com malha de aço 
Avental de PVC 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza da cozinha Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Parasitológico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Secretário Municipal de Educação, desempenhando as seguintes funções: 
Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades da sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o 
desenvolvimento normal das atividades. 
Planejar e coordenar a execução das atividades, prestando aos subordinados informações sobre as normas e os procedimentos relacionados aos trabalhos 
e à situação funcional de cada um;  
Organizar, coordenar e controlar os processos e outros documentos, instruindo sobre a sua tramitação, para agilização das informações; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Informática, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando 
treinamento, repassar conceitos básicos de segurança;  
Orientar outros servidores, quando solicitado, sobre treinamentos de lógica de programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no 
Microsoft Excel e Microsoft Word, criação e manutenção de banco de dados em ambiente Windows;  
Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos 
disponíveis nos programas;  
Instalação de software; 
Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizer 
necessário, sob orientação superior;  
Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior;  
Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Coordenador Pedagógico, desempenhando as seguintes funções: 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando essas atividades, para assegurar a 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo.  
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de 
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento;’  
Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, 
a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino;  
Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material 
didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo;  
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e relatórios,  
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização de 
horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 
Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 



 
 

 
40 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO BATISTA 
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CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Diretor de Escola, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir estabelecimentos oficiais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, 
para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes.  
Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de currículo, calendário escolar e outros afins;  
Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar;  
Analisar o plano de organização das atividades dos Professores, como distribuição de turnos, horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas 
as suas implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Coordenador Pedagógico, desempenhando as seguintes funções: 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando essas atividades, para assegurar a 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo.  
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de 
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento;’  
Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, 
a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino;  
Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material 
didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo;  
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e relatórios,  
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização de 
horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 
Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 



 
 

 
45 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; Coordenar 
e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: BIBLIOTÉCARIO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar livros, 
colocando-os à disposição dos usuários;  
Organizar fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a localização rápida e eficiente de livros, de acordo com os assuntos;  
Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, efetuando levantamentos bibliográficos, selecionando a compra 
ou doação de livros para atualizar o acervo da biblioteca;  
Atender o público que procura a biblioteca, indicando-lhe as fontes de informação, para facilitar as consultas e pesquisas;  
Organizar o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou correspondências com associações, federações, órgãos, outras bibliotecas, centros de 
pesquisa e de documentação, para possibilitar a troca de informação;  
Orientar tecnicamente e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores lotados na unidade referente à encadernação ou restauração de livros 
ou documentos, para assegurar a conservação do material bibliográfico. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho  64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PROFESSOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Professor, desempenhando as seguintes funções: 
Ministrar aulas no ensino fundamental, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem; executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um 
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua 
competência; avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do Sistema Municipal de Ensino; cooperar com 
os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais; promover experiências de ensino aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais; 
promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades , 
reuniões e outras promoções , desde que convocado pelo Diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e 
calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar dos 
alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades ; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino 
emanadas dos órgãos Superiores competentes e as estabelecidas no Sistema Municipal de Ensino e Regimento Escolar; desenvolver projetos 
educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do profissional de educação da Rede Municipal do Ensino 
Fundamental; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PORTEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para 
propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos;  
Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes;  
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar;  
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo 
educativo;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Ambiente de Trabalho Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
49 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em 

pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 01.01.014 Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Cozimento 
de alimentos 

Forno 
Fogão 

IBUTG Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva Térmica 
Avental Térmico 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
Queimaduras  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva com malha de aço 
Avental de PVC 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza da cozinha Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Parasitológico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CRECHE COMECINHO DE VIDA 
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CARGO: DIRETOR DE CRECHE – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Diretor de Creche, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir estabelecimentos oficiais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, 
para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes.  
Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de currículo, calendário escolar e outros afins;  
Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar;  
Analisar o plano de organização das atividades dos Professores, como distribuição de turnos, horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas 
as suas implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Coordenador Pedagógico, desempenhando as seguintes funções: 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando essas atividades, para assegurar a 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo.  
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de 
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento;’  
Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, 
a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino;  
Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material 
didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo;  
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e relatórios,  
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização de 
horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 
Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; Coordenar 
e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Professor de Educação Infantil, desempenhando as seguintes funções: 
Planejar e executar trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando 
desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social;  
Ministrar aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da 
leitura e da escrita; 
Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, 
métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; 
Desenvolver nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para 
contribuir com a sua educação; 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MONITOR INFANTIL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Auxiliar as crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias;  
Cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças;  
Auxiliar o professor na construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças;  
Planejar junto com o professor titular, atividades pedagógicas próprias para cada grupo infantil;  
Auxiliar o professor no processo de observação, registro das aprendizagens e desenvolvimento das crianças;  
Auxiliar o professor na construção de material didático, bem como na organização e manutenção deste material;  
Responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família, creches etc.;  
Acompanhar as crianças, junto às professoras e demais funcionários em aulas-passeio programadas pela escola;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Avental de PVC 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

Biológico NA Bactérias Vírus Troca de fraudas Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PORTEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para 
propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos;  
Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes;  
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar;  
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo 
educativo;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Ambiente de Trabalho Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em 

pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 01.01.014 Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Cozimento 
de alimentos 

Forno 
Fogão 

IBUTG Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva Térmica 
Avental Térmico 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
Queimaduras  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva com malha de aço 
Avental de PVC 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza da cozinha Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Parasitológico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE ESPORTES 
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CARGO: SECRETÁRIO DE ESPORTES 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades da sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o 
desenvolvimento normal das atividades. 
Planejar e coordenar a execução das atividades, prestando aos subordinados informações sobre as normas e os procedimentos relacionados aos trabalhos 
e à situação funcional de cada um;  
Organizar, coordenar e controlar os processos e outros documentos, instruindo sobre a sua tramitação, para agilização das informações; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ANALISTA DE TURISMO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista de Turismo, desempenhando as seguintes funções: 
Executar tarefas de maior complexidade na área do turismo, avaliando pedidos de cadastro, emitindo pareceres técnicos, fiscalizando atividades turísticas, a 
fim de finalizar, com efetividade, processos do Ministério do Turismo. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade no setor de Esportes, desempenhando as seguintes funções; 
Realiza capinagem do campo de futebol, executa atividade com a máquina roçadeira costal; 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, janelas ou 
vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, para manter em condições de higiene e 
limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerente o cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Roçadeira Costal 98 dB (A) Intermitente NA 
 

Protetor Auricular 
Concha / Inserção 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Raspa 
Calçado de Segurança 

Avental de Raspa 
Caneleira 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Gasolina Produtos Químicos Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 02 

Luva de Látex 

Biológico NA Bactérias 
Vírus 

Banheiros Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade no setor de Esportes, desempenhando as seguintes funções; 
Realiza capinagem do campo de futebol, executa atividade com a máquina roçadeira costal; 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, janelas ou 
vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, para manter em condições de higiene e 
limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerente o cargo de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Secretário Municipal de Saúde, desempenhando as seguintes funções: 
Responsável pelo cumprimento das ações de Saúde Municipal gerencia o funcionamento de todas as unidades do Centro de saúde, promover a saúde 
pública do município, coordenar e executar os programas de imunização da população; 
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho  64 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista em Administração, desempenhando as seguintes funções: 
Desenvolver estudos, análises comparativas e sistemáticas na área organizacional e financeira, participando do desenvolvimento do planejamento da 
organização, acompanhando novas tecnologias e propondo práticas de racionalização de custo e processos administrativos, executando o controle 
orçamentário e realizando cálculos financeiros para buscar melhor relação custo X benefício, objetivando a consecução dos objetivos, metas e resultados. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Contabilidade, desempenhando as seguintes funções: 
Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário;  
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  
Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos 
assumidos;  
Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, 
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados etc.., verificando as condições sanitárias, para garantir a qualidade de produto. 
Colhe amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e encaminhando-os para análise sanitária. 
Lavra auto de infração, expede intimação e aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade. 
Encaminha as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas, etc., para análise dos pedidos relacionados com serviços individuais de 
abastecimento de água. 
Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos para 
expedição do respectivo documento. 
Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientado sobre a adução de água potável, destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para 
manter a saúde da população 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 
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CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados etc.., verificando as condições sanitárias, para garantir a qualidade de produto. 
Colhe amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e encaminhando-os para análise sanitária. 
Lavra auto de infração, expede intimação e aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade. 
Encaminha as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas, etc., para análise dos pedidos relacionados com serviços individuais de 
abastecimento de água. 
Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos para 
expedição do respectivo documento. 
Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientado sobre a adução de água potável, destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para 
manter a saúde da população 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CENTRO DE SAÚDE JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA 
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CENTRO DE SAÚDE JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA 
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CARGO: MÉDICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Médico, desempenhando as seguintes funções: 
Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clínicas do Hospital, a pacientes em demanda espontânea, cuja origem é variada e 
incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas, drenagens e passagem de 
cateteres;  
Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde;  
Integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais;  
Contatar a Central de Regulação Médica para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção à urgências;  
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área intensiva;  
Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos, no decorrer da execução 
de suas atividades de trabalho;  
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, para 
promover a saúde e bem-estar do cliente e executar outras atividades relativas ao cargo, conforme as necessidades do Município. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias; 
Contaminação por contato direto com sangue, materiais biológicos, perfuração com agulha, limpeza e esterilização de materiais. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Enfermeiro, desempenhando as seguintes funções: 
Responsável pela organização e direção dos serviços de enfermagem do Hospital, no qual realiza atividades administrativas, lançando informações no 
sistema de saúde e atendimento direto ao paciente. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Realiza testes rápidos (hepatites, HIV, Hanseniase, Swab), coleta de escarros para teste de Tuberculose; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves que aparecem no Hospital; 
Realiza a lavagem e esterilização de materiais; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias; 
Contaminação por contato direto com sangue, materiais biológicos, perfuração com agulha, limpeza e esterilização de materiais. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico de Enfermagem, desempenhando as seguintes funções:. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Realiza testes rápidos (hepatites, HIV, Hanseniase, Swab), coleta de escarros para teste de Tuberculose; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves que aparecem no Hospital; 
Realiza a lavagem e esterilização de materiais; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias; 
Contaminação por contato direto com sangue, materiais biológicos, perfuração com agulha, limpeza e esterilização de materiais. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Enfermagem, desempenhando as seguintes funções:. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Realiza testes rápidos (hepatites, HIV, Hanseniase, Swab), coleta de escarros para teste de Tuberculose; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves que aparecem no Hospital; 
Realiza a lavagem e esterilização de materiais; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias; 
Contaminação por contato direto com sangue, materiais biológicos, perfuração com agulha, limpeza e esterilização de materiais. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executa suas atividades relacionadas ao trabalho rotineiro de limpeza de maneira geral, visando manter as condições de conservação e higiene, executar 
atividades de limpeza, higienizar de banheiros, retirar resíduos infectantes e não infectantes das lixeiras; 
Dentre outros atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO 

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executa suas atividades relacionadas ao trabalho rotineiro de limpeza de maneira geral, visando manter as condições de conservação e higiene, executar 
atividades de limpeza, higienizar de banheiros, retirar resíduos infectantes e não infectantes das lixeiras; 
Dentre outros atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: RECEPCIONISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Recepcionista, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza atividade administrativa no setor de trabalho; 
Faz o atendimento aos pacientes, faz preenchimento de fichas, agendamento de consultas; 
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: BIOMÉDICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biomédico, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas 
específicas;  
Proceder a coleta de material para exames de laboratório e auxiliar das análises; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: BIOMÉDICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biomédico, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas 
específicas;  
Proceder a coleta de material para exames de laboratório e auxiliar das análises; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: BIOQUÍMICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biomédico, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas 
específicas;  
Proceder a coleta de material para exames de laboratório e auxiliar das análises; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: BIOQUÍMICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biomédico, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas 
específicas;  
Proceder a coleta de material para exames de laboratório e auxiliar das análises; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Laboratório, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Receber material para exame e auxiliar na realização daqueles mais simples tais como: urina, fezes, escarro, sangue, secreção e outros; digitar e protocolar 
resultados de exames, entregando os resultados aos pacientes e/ou encaminhando- os ao setor responsável; preparar, desinfectar e esterilizar material e 
instrumental de trabalho, ambientes e equipamentos em geral; zelar pela conservação do material utilizado na execução de suas tarefas; executar outras 
tarefas correlatas. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Laboratório, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Receber material para exame e auxiliar na realização daqueles mais simples tais como: urina, fezes, escarro, sangue, secreção e outros; digitar e protocolar 
resultados de exames, entregando os resultados aos pacientes e/ou encaminhando- os ao setor responsável; preparar, desinfectar e esterilizar material e 
instrumental de trabalho, ambientes e equipamentos em geral; zelar pela conservação do material utilizado na execução de suas tarefas; executar outras 
tarefas correlatas. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MOTORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes e passageiros;  
Faz o transporte de pacientes para unidades de saúde do município e viagens externas e também auxiliam na retirada dos pacientes utilizando macas para 
locomoção; 
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambulância  71 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 
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CARGO: MOTORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes e passageiros;  
Faz o transporte de pacientes para unidades de saúde do município e viagens externas e também auxiliam na retirada dos pacientes utilizando macas para 
locomoção; 
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Audiometria X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar exames radiológicos, sob a supervisão do médico, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raios-X, para atender às 
requisições médicas;  
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho;  
Colocar os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas;  
Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do exame;  
Acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada;  
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 71 dB Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

01.01.011 Radiação 
Ionizante 

Raio X Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Avental de Chumbo 
Luva de Chumbo 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Resp. N95 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO 

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar exames radiológicos, sob a supervisão do médico, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raios-X, para atender às 
requisições médicas;  
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho;  
Colocar os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas;  
Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do exame;  
Acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada;  
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo 
Contagem de Plaquetas 

X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, a fim de contribuir para a melhoria proteica. 
Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar 
desperdícios;  
Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do serviço;  
Programar e desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação 
dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  
Elaborar relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação;   
Zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e supervisiona a sua elaboração, para assegurar a confecção de 
alimentos.  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, a fim de contribuir para a melhoria proteica. 
Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar 
desperdícios;  
Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do serviço;  
Programar e desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação 
dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  
Elaborar relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação;   
Zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e supervisiona a sua elaboração, para assegurar a confecção de 
alimentos.  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FARMACEUTICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Farmacêutico, desempenhando as seguintes funções: 
Faz a conferencia de notas dos medicamentos adquiridos pelo Hospital, em seguida faz o armazenamento dos medicamentos em prateleiras; 
Realiza atendimento aos profissionais da saúde para conferência de receitas médicas e distribuição da medicação solicitada; 
Lança informações no Sistema Único de Saúde; 
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico;  
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Atendente de Farmácia, desempenhando as seguintes funções: 
Faz a conferencia de notas dos medicamentos adquiridos pelo Hospital, em seguida faz o armazenamento dos medicamentos em prateleiras; 
Realiza atendimento aos profissionais da saúde para conferência de receitas médicas e distribuição da medicação solicitada; 
Lança informações no Sistema Único de Saúde; 
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico;  
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente de Saúde, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza atividade administrativa no setor de trabalho, faz atendimento a população e pacientes para agendamento de consultas, exames e outros 
procedimentos; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Assistente Social, desempenhando as seguintes funções: 
Compreende os cargos que se destinam a elaborar e executar programas de assistência e apoio à população do Município e aos servidores municipais, 
identificando, analisando e contribuindo para a solução de problemas de natureza social, bem como trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou 
ambiência da saúde pública. 
Presta serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde, identificando e analisando seus problemas e necessidades, visando a 
recuperação, promoção e sua reintegração no meio social, familiar e de trabalho. Executar outras atribuições afins. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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ESF 
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ESF 
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CARGO: MÉDICO  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares 
e encaminhá-lo ao especialista;  
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;  
Analisar e interpretar resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico;  
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente;  
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;  
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, 
para prevenir consequências mais graves ao trabalhador;  
Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais;  
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes, 
melhor atendimento. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: MÉDICO  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares 
e encaminhá-lo ao especialista;  
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;  
Analisar e interpretar resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico;  
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente;  
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;  
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, 
para prevenir consequências mais graves ao trabalhador;  
Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais;  
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes, 
melhor atendimento. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Organização e direção dos serviços de enfermagem; planejamento, organização coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 
enfermagem, consulta de enfermagem; sistematização de enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes graves com risco de vida; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas; participação no planejamento execução e avaliação da programação  e dos planos assistenciais de saúde; 
participação em projetos de construção ou reforma da instituição, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 
geral inclusive como membro das respectivas comissões; assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; participação nos programas de 
treinamento e aprimoramento  de pessoal da saúde. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória  

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Organização e direção dos serviços de enfermagem; planejamento, organização coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 
enfermagem, consulta de enfermagem; sistematização de enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes graves com risco de vida; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas; participação no planejamento execução e avaliação da programação  e dos planos assistenciais de saúde; 
participação em projetos de construção ou reforma da instituição, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 
geral inclusive como membro das respectivas comissões; assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; participação nos programas de 
treinamento e aprimoramento  de pessoal da saúde. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no 
período de trabalho;  
Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o Enfermeiro, atividades de treinamento e 
reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes;  
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para a prevenção da desnutrição;  
Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores 
artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes;  
Preparar e esterilizar o material e o instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as normas e as rotinas preestabelecidas, para a realização de 
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;  
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no 
período de trabalho;  
Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o Enfermeiro, atividades de treinamento e 
reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes;  
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para a prevenção da desnutrição;  
Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores 
artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes;  
Preparar e esterilizar o material e o instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as normas e as rotinas preestabelecidas, para a realização de 
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;  
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade na recepção do setor de trabalho, desempenhando as seguintes funções: 
Faz o primeiro atendimento aos pacientes, faz preenchimento de fichas, agendamento de consultas; 
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Utilizar instrumentos para o diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; 
Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executa suas atividades relacionadas ao trabalho rotineiro de limpeza de maneira geral, visando manter as condições de conservação e higiene, executar 
atividades de limpeza, higienizar de banheiros, retirar resíduos infectantes e não infectantes das lixeiras; 
Dentre outros atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara respiratória 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 
Mascara respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO 

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executa suas atividades relacionadas ao trabalho rotineiro de limpeza de maneira geral, visando manter as condições de conservação e higiene, executar 
atividades de limpeza, higienizar de banheiros, retirar resíduos infectantes e não infectantes das lixeiras; 
Dentre outros atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, para estabelecer o plano de tratamento, aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos 
anestésicos, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentarias empregando instrumentos aparelhos e substancia especiais como amalgama, 
cimento, porcelana, ouro e outras para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do dente, fazer limpeza profilática dos dentes e 
gengivas extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção, realiza atividade com máquina de Raio X. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA 
NA 

Ruído Caneta de Rotação 73 dB Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança Broca 78 dB Permanente 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 
Óculos de Segurança 

01.15.001 Produtos Mercúrio / Amalgama Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO 

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, para estabelecer o plano de tratamento, aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos 
anestésicos, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentarias empregando instrumentos aparelhos e substancia especiais como amalgama, 
cimento, porcelana, ouro e outras para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do dente, fazer limpeza profilática dos dentes e 
gengivas extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção, realiza atividade com máquina de Raio X. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-
dentista.  
Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada.  
Auxiliar o cirurgião-dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral.  
Proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a 
assepsia cirúrgica.  
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA 
 

Ruído Caneta de Rotação 73 dB Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança Broca 78 dB Permanente 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 
Óculos de Segurança 

01.15.001 Produtos Mercúrio / Amalgama / 
Formol 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO 

Contaminação através de vias respiratórias / Contaminação por contato direto com (Sangue), ou perfuração com agulha ou limpeza e esterilização de 
materiais. 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-
dentista.  
Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada.  
Auxiliar o cirurgião-dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral.  
Proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a 
assepsia cirúrgica.  
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
119 

 

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Fiscaliza e inspeciona estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais e públicos, localizando focos de vetores de proliferação de mosquitos, insetos, 
roedores e outros animais nocivos à saúde pública; orientando os ocupantes dos imóveis sobre a importância do controle e das medidas preventivas a 
serem adotadas no controle da proliferação desses animais; recolhendo materiais e amostras de larvas ou animais; e aplicando venenos recomendados 
pelos órgãos de saúde pública para o combate e controle desses focos. 
Desenvolvendo campanhas de esclarecimentos e conhecimentos sobre os criadouros que proporcionam a geração de focos de proliferação de mosquitos, 
insetos e animais; precipuamente no que tange à destinação correta de lixo e disposição de materiais que proporcionam a formação de vetores favoráveis 
ao surgimento de focos de mosquitos, insetos e animais nocivos à saúde pública; 
Outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

 
Bomba Nebulização 

 
91 dB(A) 

Habitual 
Campanha 

PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

Protetor Auricular 
Concha 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Calçado Fechado 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho  Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias Vírus Unidade de Saúde Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

 

Químico 02.01.999 Nebulização Focos de Dengue Qualitativa Habitual 
Campanha 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Mascara Panorâmica 
Conjunto Impermeável 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

DOENÇAS MAIS PROVÁVEIS NO AMBIENTE 

Contaminação através de vias respiratórias. 
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CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Fiscaliza e inspeciona estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais e públicos, localizando focos de vetores de proliferação de mosquitos, insetos, 
roedores e outros animais nocivos à saúde pública; orientando os ocupantes dos imóveis sobre a importância do controle e das medidas preventivas a 
serem adotadas no controle da proliferação desses animais; recolhendo materiais e amostras de larvas ou animais; e aplicando venenos recomendados 
pelos órgãos de saúde pública para o combate e controle desses focos. 
Desenvolvendo campanhas de esclarecimentos e conhecimentos sobre os criadouros que proporcionam a geração de focos de proliferação de mosquitos, 
insetos e animais; precipuamente no que tange à destinação correta de lixo e disposição de materiais que proporcionam a formação de vetores favoráveis 
ao surgimento de focos de mosquitos, insetos e animais nocivos à saúde pública; 
Outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Colinesterase X X - X 

Audiometria X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SAMU 
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CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista do SAMU, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes em casos de urgência, emergência e acidentes de transito; 
Faz o transporte de pacientes para unidades de saúde do município e viagens externas, para procedimentos médicos; 
Auxilia o grupo de enfermagem no transporte dos pacientes, ajudando-o na colocação nas macas, como também acompanha o paciente até seu destino;; 
Realiza assepsia do veículo com produtos químicos;  
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambulância  78 dB 
 

Habitual 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

MEIOS DE CONTAMINAÇÃO  

Contaminação através de vias respiratórias. 
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CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista do SAMU, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes em casos de urgência, emergência e acidentes de transito; 
Faz o transporte de pacientes para unidades de saúde do município e viagens externas, para procedimentos médicos; 
Auxilia o grupo de enfermagem no transporte dos pacientes, ajudando-o na colocação nas macas, como também acompanha o paciente até seu destino;; 
Realiza assepsia do veículo com produtos químicos;  
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Audiometria X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Enfermeiro do SAMU, desempenhando as seguintes funções: 
Responsável pela organização e direção dos serviços de enfermagem do SAMU, no qual realiza atividades administrativas, lançando informações no 
sistema de saúde e atendimento direto ao paciente. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves, até a remoção ao Hospital; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico de Enfermagem do SAMU, desempenhando as seguintes funções:. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves, até a remoção ao Hospital; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Anti HBS X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Meio Ambiente, desempenhando as seguintes funções: 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 
conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;  
Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental vigente no Município;  
Requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização própria Secretaria do Meio 
Ambiente;  
Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  
Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;  
Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  
Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até 
encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;  
Repassar aos Fiscais do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços degradadores ou 
poluidores fazendo o acompanhamento do desempenho destes;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Meio Ambiente, desempenhando as seguintes funções: 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 
conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;  
Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental vigente no Município;  
Requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização própria Secretaria do Meio 
Ambiente;  
Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  
Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;  
Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  
Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até 
encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;  
Repassar aos Fiscais do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços degradadores ou 
poluidores fazendo o acompanhamento do desempenho destes;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: BIOLÓGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biólogo, desempenhando as seguintes funções: 
Realizar pesquisas sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências com espécimes biológicos para incrementar os estudos científicos e 
descobrir sua aplicações em vários campos. Executar exames de rotina em Laboratório de Análises Clínicas e de Banco de Sangue; executar outras tarefas 
correlatas. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Aterro Sanitário Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
Calçado de Segurança 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TRATORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo 
de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares;  
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a 
operação e estacionamento da máquina;  
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom 
funcionamento;  
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

02.01.001 Ruído Trator 98 dB(A) Permanente PAIR 
 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos 

Hidrocarboneto 
Óleo diesel 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos 

Luva Nitrílica 
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CARGO: TRATORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo 
de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares;  
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a 
operação e estacionamento da máquina;  
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom 
funcionamento;  
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade.. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SEMAE  

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ELETRICISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Eletricista, desempenhando as seguintes funções: 
Montar e reparar instalações elétricas nas obras residenciais, comerciais e industriais guiando-se por projetos pré desenvolvidos, com utilização de 
ferramentas e equipamentos apropriados. 
Instalar fiação, luzes, caixa de distribuição, tomadas, interruptores; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente Trabalho 
Choque Elétrico 

Queda 
 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
 Anti-estático 

Capacete com jogular 
Luva de alta tensão 

Óculos de Segurança 
Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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CARGO: ELETRICISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Eletricista, desempenhando as seguintes funções: 
Montar e reparar instalações elétricas nas obras residenciais, comerciais e industriais guiando-se por projetos pré desenvolvidos, com utilização de 
ferramentas e equipamentos apropriados. 
Instalar fiação, luzes, caixa de distribuição, tomadas, interruptores; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Acuidade Visual X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ENCANADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Encanador, desempenhando as seguintes funções: 
Montar, instalar e conservar sistemas de tubulação de material metálico ou não metálico, de alta e baixa pressão, marcando, unindo e vedando tubos, 
implantar redes coletoras de esgoto e água, abrir valetas no solo e rasgar paredes, e manutenção em rede de esgoto quando necessário. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Manutenção reparos 
em rede de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 
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CARGO: ENCANADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Encanador, desempenhando as seguintes funções: 
Montar, instalar e conservar sistemas de tubulação de material metálico ou não metálico, de alta e baixa pressão, marcando, unindo e vedando tubos, 
implantar redes coletoras de esgoto e água, abrir valetas no solo e rasgar paredes, e manutenção em rede de esgoto quando necessário. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PEDREIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares. 
Rebocar estruturas construídas, empregando argamassa de cal e cimento e areia, realiza manutenção e reparos em rede de esgoto. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Manutenção reparos 
em rede de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 

Químico 
 

- Cal / Cimento Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 
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CARGO: PEDREIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares. 
Rebocar estruturas construídas, empregando argamassa de cal e cimento e areia, realiza manutenção e reparos em rede de esgoto. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Organiza e prepara o local de trabalho na obra, auxilia na construção de fundações e estruturas de alvenaria e carpintaria. 
Limpam terrenos, calhas e outros serviços em geral, transporta manualmente carrinho, opera betoneiras, faz remoção de entulho dentre outros. 
Apronta a massa, distribui ao pedreiro, auxilia o carpinteiro, encanador dentre outros. 
Realiza manutenção e reparos em rede de esgoto. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Manutenção reparos 
em rede de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 

Químico 
 

- Cal / Cimento Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 
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CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Organiza e prepara o local de trabalho na obra, auxilia na construção de fundações e estruturas de alvenaria e carpintaria. 
Limpam terrenos, calhas e outros serviços em geral, transporta manualmente carrinho, opera betoneiras, faz remoção de entulho dentre outros. 
Apronta a massa, distribui ao pedreiro, auxilia o carpinteiro, encanador dentre outros. 
Realiza manutenção e reparos em rede de esgoto. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MOTORISTA  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança;  
Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais 
aos locais solicitados ou determinados;  
Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis;  
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento;  
Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;  
Efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições;  
Recolher o veículo após a liberação do chefe do Executivo, estacionando-o corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Carro  75 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 
 
 



 
 

 
146 

 

SEMAE – TRATAMENTO DE ESGOTO 
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CARGO: OPERADOR DE REATOR DE ESGOTO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Operador de Reator de Esgoto, desempenhando as seguintes funções: 
Operar o maquinário (reator anaeróbico),limpar a tubulação, coletar amostras para analise de efluentes, acompanhar e monitorar o sistema de tratamento 
de esgoto e outras tarefas afins. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Máquinas  76 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 

Bota de Borracha 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 
Luva Nitrilica 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Operação no reator 
de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 
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CARGO: OPERADOR DE REATOR DE ESGOTO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Operador de Reator de Esgoto, desempenhando as seguintes funções: 
Operar o maquinário (reator anaeróbico),limpar a tubulação, coletar amostras para analise de efluentes, acompanhar e monitorar o sistema de tratamento 
de esgoto e outras tarefas afins. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SEMAE – TRATAMENTO DE AGUA 
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SEMAE – TRATAMENTO DE AGUA 
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CARGO: OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Operador de Sistema de Água, desempenhando as seguintes funções: 
Operar de maquinário (bombas e motores elétricos), medir a vazão, coletar amostras, analisar água, acompanhar e monitorar do sistema de tratamentos de 
Água e outras tarefas afins. 
Dentre outras atividade inerente ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Bombas 83 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Protetor auricular 
Inserção / Concha 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta / 
Nitrilica 

Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Químico 
 

01.19.022 
05.01.001 

Sulfato de 
Alumínio 

Ácido Fluossilicico 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 

Mascara Respiratória 
com Filtro 
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CARGO: OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Operador de Sistema de Água, desempenhando as seguintes funções: 
Operar de maquinário (bombas e motores elétricos), medir a vazão, coletar amostras, analisar água, acompanhar e monitorar do sistema de tratamentos de 
Água e outras tarefas afins. 
Dentre outras atividade inerente ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos 
suprimentos e dos serviços comprados e executados. 
Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra. 
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de 
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 74 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 
Capacete 

Calçado de Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: MESTRE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado. Orientar e acompanhar a execução do cronograma. Interpretar 
projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço. Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto 
compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas. Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios 
equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho. Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais 
utilizados no canteiro de obras bem como as condições de armazenagem. Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo 
tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos 
serviços. Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra. Participar de programa de treinamento, quando 
convocado. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, 
observando normas de segurança do trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 
Capacete 

Calçado de Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: FISCAL DE POSTURA E OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar as obras sem alvarás; notificar, embargar e autuar obras; fazer valer as leis do 
município (Código de Obras, Posturas, Limpeza Pública e o Plano Diretor Municipal); executar tarefas de registro em formulários próprios de dados para o 
cadastro imobiliário; verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral; verificar a atualização da planta de valores imobiliários do 
município; verificar o lançamento de multas pelos agentes; verificar o lançamento de dados no cadastro imobiliário. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho  64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ALMOXARIFE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais;  
Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras;  
Controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com as notas e material entregue;  
Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e disposição adequadas, visando uma estocagem racional;  
Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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COLETA DE LIXO 

 
CARGO: MOTORISTA – COLETA DE LIXO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista da Coleta de Lixo Urbano, desempenhando as seguintes funções: 
Dirige o Caminhão da coleta do lixo nas dependências do município, para recolhimento do lixo 
residencial, após fazer a coleta, leva o material para o aterro sanitário, onde é feito o descarregamento do 
caminhão; 
Faz a manutenção preventiva do caminhão, executar pequenos reparos de emergência;  
Manter o veiculo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando, quando necessário o seu 
abastecimento;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

 
TIPO CÓDIGO E-

SOCIAL 
AGENTE FONTE  

GERADORA 
AVALIAÇÕES 

Medição 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Caminhão 84 dB (A) Permanente PAIR Protetor Auricular 
Concha / Inserção 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança  

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.007 Bactérias 
Vírus 

Coleta de Lixo Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Raspa 
Mascara Respiratória 

Calçado de Segurança  
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CARGO: MOTORISTA – COLETA DE LIXO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista da Coleta de Lixo Urbano, desempenhando as seguintes funções: 
Dirige o Caminhão da coleta do lixo nas dependências do município, para recolhimento do lixo 
residencial, após fazer a coleta, leva o material para o aterro sanitário, onde é feito o descarregamento do 
caminhão; 
Faz a manutenção preventiva do caminhão, executar pequenos reparos de emergência;  
Manter o veiculo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando, quando necessário o seu 
abastecimento;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

 
PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de transporte e coleta do lixo com caminhão nas dependências do município, 
trabalha pegando sacos de lixo e colocando-os no caminhão, quando cheio aciona a prensa para 
compactação do lixo na carroceria do caminhão, após o mesmo cheio e levado para o aterro 
sanitário, onde é feito o descarregamento do caminhão. 

 
FOTO ILUSTRATIVA 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Caminhão 84 dB (A) Permanente PAIR Protetor Auricular 
Concha / Inserção 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa 
 

Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente 
de Trabalho 

Quedas 
Escorregar  
Prensagem 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaquetas 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de Ergonomia  
Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.007 Bactérias 
Vírus 

Coleta de Lixo Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Raspa 
Mascara Respiratória 

Calçado de Segurança 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de transporte e coleta do lixo com caminhão nas dependências do município, 
trabalha pegando sacos de lixo e colocando-os no caminhão, quando cheio aciona a prensa para 
compactação do lixo na carroceria do caminhão, após o mesmo cheio e levado para o aterro 
sanitário, onde é feito o descarregamento do caminhão. 

 
FOTO ILUSTRATIVA 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
163 

 

LIMPEZA PÚBLICA  

 
CARGO: MOTORISTA  

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista desempenhando as seguintes funções: 
Faz o uso diário de Caminhão Basculante, em sua atividade o funcionário faz o acionamento 
hidráulico da caçamba para transporte e movimentação de terra, areia, pedras, calcário e coleta de 
entulhos; 
Faz a manutenção preventiva do caminhão, executar pequenos reparos de emergência;  
Manter o veiculo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando, quando necessário o seu 
abastecimento;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho.  

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 
 

NA Ruído Caminhão 83 dB Permanente PAIR 
 

Conscientização de Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de Ergonomia  
Ginástica Laboral 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade no setor de Limpeza Pública, desempenhando as seguintes funções; 
Capinagem em terrenos, praças, estradas rurais; 
Poda de arvores praças e jardins. 
Executa atividade com a máquina roçadeira costal em praças e jardins, realizando a poda de 
gramas; 
Esporadicamente realiza atividade com Moto serra; 
Dentre outras atividades inerentes o cargo de trabalho. 

 

 
TIPO CÓDIGO E-

SOCIAL 
AGENTE FONTE  

GERADORA 
AVALIAÇÕES 

Medição 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Roçadeira Costal 98 dB Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor Auricular 
Concha Motoserra 101 dB 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente 
de Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões  

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 

Avental de Raspa 
Caneleira 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Gasolina Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 02 

Luva de Látex 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade no setor de Limpeza Pública, desempenhando as seguintes funções; 
Capinagem em terrenos, praças, estradas rurais; 
Poda de arvores praças e jardins. 
Executa atividade com a máquina roçadeira costal em praças e jardins, realizando a poda de gramas; 
Esporadicamente realiza atividade com Moto serra; 
Dentre outras atividades inerentes o cargo de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Gari, desempenhando as seguintes funções; 
Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para recolher resíduos de varrição; 
Despejar o lixo, amontoado ou acondicionado em latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, valendo-se de esforço físico e 
ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; 
Realizar tarefas de separação de lixo, por tipo de material, para seu beneficiamento futuro; 
Realizar a varrição de logradouros públicos; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído 
 

Ambiente 74 dB Permanente NA Conscientização 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar 
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Queda / Corte 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.007 Bactérias 
Vírus 

Coleta de Lixo 
Animais Deteriorados 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Raspa 
Mascara respiratória 

Calçado de Segurança 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Gari, desempenhando as seguintes funções; 
Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para recolher resíduos de varrição; 
Despejar o lixo, amontoado ou acondicionado em latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, valendo-se de esforço físico e 
ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; 
Realizar tarefas de separação de lixo, por tipo de material, para seu beneficiamento futuro; 
Realizar a varrição de logradouros públicos; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de limpeza geral, desempenhando as seguintes funções; 
Capinagem em terrenos, praças, estradas rurais; 
Recolhimento de galhos, entulhos, limpeza municipal em geral; 
Dentre outras atividades inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Máquinas  
 

86 dB Habitual NA Protetor Auricular 
Inserção / Concha 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa 
 

Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Transito / Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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VIGILANCIA PÚBLICA 

 
CARGO:AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar 
a ordem do prédio e a segurança do local.  
Exercer a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos 
municipais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do 
patrimônio público;  
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 
fechadas corretamente, para evitar roubos e outros danos;  
Dentre outras atividades inerentess ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho 

67 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 
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ILUMINAÇÃO PUBLICA 

 
CARGO: ELETRICISTA 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Montar e reparar instalações elétricas nas obras residenciais, comerciais e industriais guiando-se por projetos pré desenvolvidos, com utilização de 
ferramentas e equipamentos apropriados. 
Instalar fiação, luzes, caixa de distribuição, tomadas, interruptores dentre outros. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente Trabalho 
Choque Elétrico 

Queda 
 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
 Anti-estático 

Capacete com jogular 
Luva de alta tensão 

Óculos de Segurança 
Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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CARGO: ELETRICISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Eletricista, desempenhando as seguintes funções: 
Montar e reparar instalações elétricas nas obras residenciais, comerciais e industriais guiando-se por projetos pré desenvolvidos, com utilização de 
ferramentas e equipamentos apropriados. 
Instalar fiação, luzes, caixa de distribuição, tomadas, interruptores; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Acuidade Visual X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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MECÂNICA 
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CARGO: MECÂNICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Mecânico, desempenhando as seguintes funções: 
Consertar automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condiões de funcionamento.  
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando-os diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento;  
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção de alimentação de 
combustíveis, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu 
funcionamento;  
Recondicionar o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas 
especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo;  
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços;  
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Solda elétrica Qualitativa Eventual Pode acarretar 
danos a saúde. 

Máscara de Solda 
Kit de Raspa 
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CARGO: MECÂNICO 
 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
Avental de Raspa 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

 
Químico 

 

01.17.001 
 

Produtos 
Químicos  

Graxa / Óleo 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos. 

Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual Máscara de solda 
Mascara respiratória 

Kit de Raspa 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Mecânico, desempenhando as seguintes funções: 
Consertar automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condiões de funcionamento.  
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando-os diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento;  
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção de alimentação de 
combustíveis, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu 
funcionamento;  
Recondicionar o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas 
especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo;  
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços;  
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Solda elétrica Qualitativa Eventual Pode acarretar 
danos a saúde. 

Máscara de Solda 
Kit de Raspa 
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CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO 
 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
Avental de Raspa 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

 
Químico 

 

01.17.001 
 

Produtos 
Químicos  

Graxa / Óleo 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos. 

Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual Máscara de solda 
Mascara respiratória 

Kit de Raspa 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: LAVADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Lavador / Lubrificador, desempenhando as seguintes funções: 
Controlar os veículos lubrificados e o material aplicado, por meio de anotações em fichas, informando qualquer irregularidade;  
Efetuar pedido de requisição de materiais e produtos necessários para a execução dos serviços;  
Efetuar a colocação de filtros de óleo e de ar, elementos filtrantes, verificando o nível de viscosidade do óleo;  
Efetuar a anotação da quilometragem do veículo e a data da troca de óleo do motor e do cárter;  
Comunicar ao motorista do veículo ou equipamento as irregularidades constatadas;  
Engraxar, pulverizar e lubrificar peças automotivas em geral;  
Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados;  
Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada 
expediente;  
Primar pela qualidade dos serviços executados;  
Guardar sigilo das atividades inerentess às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  
Outras funções afins e correlatas ao exercício das atribuições do cargo que lhe forem solicitadas.  

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Solda elétrica Qualitativa Eventual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Máscara de Solda 
Kit de Raspa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
Avental de Raspa 
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CARGO: LAVADOR 
 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

 
Químico 

 

01.17.001 
 

Produtos 
Químicos  

Graxa / Óleo 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos. 

Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual Máscara de solda 
Mascara respiratória 

Kit de Raspa 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: SOLDADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes;  
Preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente, para obter uma soldagem perfeita;  
Selecionar o tipo de material a ser usado, consultando desenhos, especificações e outras instruções, para garantir o resultado do trabalho;  
Selecionar o equipamento a ser usado na soldagem, verificando a matéria-prima que constitui a peça a ser fabricada ou reparada;  
Soldar as partes, utilizando solda fraca, forte, oxigás ou elétrica, comandando as válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica por meio 
de vareta ou eletrodo, conforme o equipamento utilizado na montagem, reforço ou reparo das partes ou conjunto;  
Fazer enchimentos, por meio de soldas, e dar acabamento em peças, limando-as, esmerilhando-as ou lixando-as. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente Trabalho 
Corte  

Projeção de 
Fagulhas  

Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
kit de Raspa 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 02.01.999 Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual  Mascara de solda 
Mascara Respiratória 

Kit de Raspa 
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CARGO: SOLDADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes;  
Preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente, para obter uma soldagem perfeita;  
Selecionar o tipo de material a ser usado, consultando desenhos, especificações e outras instruções, para garantir o resultado do trabalho;  
Selecionar o equipamento a ser usado na soldagem, verificando a matéria-prima que constitui a peça a ser fabricada ou reparada;  
Soldar as partes, utilizando solda fraca, forte, oxigás ou elétrica, comandando as válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica por meio 
de vareta ou eletrodo, conforme o equipamento utilizado na montagem, reforço ou reparo das partes ou conjunto;  
Fazer enchimentos, por meio de soldas, e dar acabamento em peças, limando-as, esmerilhando-as ou lixando-as. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
CARGO: PEDREIRO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Pedreiro, desempenhando as seguintes funções: 
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assim como utilizar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; construir passeios nas ruas e meios fios; revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; misturar 
as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa que será empregada no assento de alvenarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e a forma indicadas e unindo-os 
com argamassa; rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

79 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Óculos de Segurança 
Luva de Látex 

Luva de Vaqueta 
Calcado de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Cal / 
Cimento 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 01 
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CARGO: PEDREIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Pedreiro, desempenhando as seguintes funções: 
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assim como utilizar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; construir passeios nas ruas e meios fios; revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; misturar 
as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa que será empregada no assento de alvenarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e a forma indicadas e unindo-os 
com argamassa; rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Servente de Pedreiro, desempenhando as seguintes funções: 
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assim como utilizar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; construir passeios nas ruas e meios fios; revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; misturar 
as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa que será empregada no assento de alvenarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e a forma indicadas e unindo-os 
com argamassa; rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

79 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Óculos de Segurança 
Luva de Látex 

Luva de Vaqueta 
Calcado de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Cal / 
Cimento 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 01 
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CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Servente de Pedreiro, desempenhando as seguintes funções: 
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assim como utilizar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; construir passeios nas ruas e meios fios; revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; misturar 
as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa que será empregada no assento de alvenarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e a forma indicadas e unindo-os 
com argamassa; rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: PINTOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas. Preparar 
tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas; Efetuar pintura à mão, a revólver ou com outras técnicas; Levantar os 
materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar tratamento e descarte de resíduos 
provenientes do seu local de trabalho; Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas; Calcular a quantidade de materiais para pintura; Identificar, 
preparar e aplicar tintas em superfícies; Dar polimento e retocar superfícies pintadas; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe 
forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Ambiente 87 dB Permanente PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Queda 
Corte 

 

Qualitativa Permanente NA Luva de Látex 
Calçado Segurança 

Óculos de Segurança 
Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

05.01.001 Produtos 
Químicos  

Tintas e solventes Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
Creme de Proteção para 

as mãos 
Luva de Látex. 
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CARGO: PINTOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas. Preparar 
tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas; Efetuar pintura à mão, a revólver ou com outras técnicas; Levantar os 
materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar tratamento e descarte de resíduos 
provenientes do seu local de trabalho; Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas; Calcular a quantidade de materiais para pintura; Identificar, 
preparar e aplicar tintas em superfícies; Dar polimento e retocar superfícies pintadas;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: ARMADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Armador, desempenhando as seguintes funções: 
Selecionar vergalhões para construção de armações, baseando-se em especificações ou instruções recebidas, para assegurar ao trabalho as 
características requeridas; cortar, curvar e montar os vergalhões e pedaços de arames empregando ferramentas manuais e máquinas adequadas; introduzir 
as armações de ferro nas fôrmas de madeira; interpretar os croquis e/ou plantas de ferragens, observando as especificações predeterminadas; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

79 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Óculos de Segurança 
Luva de Látex 

Luva de Vaqueta 
Calcado de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Cal / 
Cimento 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 01 
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CARGO: ARMADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Armador, desempenhando as seguintes funções: 
Selecionar vergalhões para construção de armações, baseando-se em especificações ou instruções recebidas, para assegurar ao trabalho as 
características requeridas; cortar, curvar e montar os vergalhões e pedaços de arames empregando ferramentas manuais e máquinas adequadas; introduzir 
as armações de ferro nas fôrmas de madeira; interpretar os croquis e/ou plantas de ferragens, observando as especificações predeterminadas; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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MÁQUINAS PESADAS  
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Dirigir e operar máquina retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora rolo compressor ou outra similar, de acordo com as regras de trânsito e 
instruções recebidas para execução de serviços nas vias públicas, terrenos, galerias de águas pluviais e outras tarefas afins. Escavar, cortar, aterrar e 
nivelar terrenos. Abrir e aterrar valetas. Carregar e descarregar caminhões. Inspecionar as máquinas, verificando os níveis de combustível, óleo, água e 
estado de conservação dos pneus. Solicitar requisição para abastecimento, quando necessário, junto ao setor competente. Zelar pelo veículo, comunicando 
ao setor competente, falhas nele encontradas e solicitar reparos para assegurar o perfeito estado do equipamento, garantindo a segurança aos transeuntes, 
usuários e veículos. Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários e outras instruções para programar a sua tarefa. 
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir sua guarda. Respeitar os Códigos de Segurança no Trabalho. 
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Retro escavadeira 81 dB(A) Permanente PAIR 
 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) Pá carregadeira 84 dB(A) Permanente 

Moto niveladora  79 dB(A) Permanente 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos 

Hidrocarboneto 
Óleo diesel 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos 

Luva Nitrílica 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Dirigir e operar máquina retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora rolo compressor ou outra similar, de acordo com as regras de trânsito e 
instruções recebidas para execução de serviços nas vias públicas, terrenos, galerias de águas pluviais e outras tarefas afins. Escavar, cortar, aterrar e 
nivelar terrenos. Abrir e aterrar valetas. Carregar e descarregar caminhões. Inspecionar as máquinas, verificando os níveis de combustível, óleo, água e 
estado de conservação dos pneus. Solicitar requisição para abastecimento, quando necessário, junto ao setor competente. Zelar pelo veículo, comunicando 
ao setor competente, falhas nele encontradas e solicitar reparos para assegurar o perfeito estado do equipamento, garantindo a segurança aos transeuntes, 
usuários e veículos. Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários e outras instruções para programar a sua tarefa. 
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir sua guarda. Respeitar os Códigos de Segurança no Trabalho. 
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CARGO: TRATORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo 
de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares;  
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a 
operação e estacionamento da máquina;  
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom 
funcionamento;  
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

02.01.001 Ruído Trator 98 dB(A) Permanente PAIR 
 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos 

Hidrocarboneto 
Óleo diesel 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos 

Luva Nitrílica 
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CARGO: TRATORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo 
de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares;  
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a 
operação e estacionamento da máquina;  
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom 
funcionamento;  
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade.. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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PAVIMENTAÇÃO  

 
CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza, sob supervisão, manutenção e serviço de pavimentação asfáltica. 
Analisar o serviço, definindo equipamentos e/ou ferramentas, estimar tempo de duração do serviço, realizar a sinalização do local, limpar o local removendo, 
principalmente, material orgânico, realizar a impermeabilização do solo, homogeneizar solo para execução de camadas de pavimentação. 
Lançar massa asfáltica, efetuar o acabamento, eliminando defeitos, realizar o processo de rolagem e compactação da massa, dentre outras atividades 
inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Rolo Compressor 86 dB Permanente PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) Caminhão 90 dB Permanente 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar  / Boné 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Raspa 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos  

Emulsão Asfáltica 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Nitrilon 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza, sob supervisão, manutenção e serviço de pavimentação asfáltica. 
Analisar o serviço, definindo equipamentos e/ou ferramentas, estimar tempo de duração do serviço, realizar a sinalização do local, limpar o local removendo, 
principalmente, material orgânico, realizar a impermeabilização do solo, homogeneizar solo para execução de camadas de pavimentação. 
Lançar massa asfáltica, efetuar o acabamento, eliminando defeitos, realizar o processo de rolagem e compactação da massa, dentre outras atividades 
inerentes ao cargo de trabalho. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Audiometria X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Raio X de Tórax X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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CEMITÉRIO  
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CARGO: COVEIRO  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes 
para permitir o sepultamento;  
Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na mesma; 
 Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; 
Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do 
cemitério;  
Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em 
condições de uso. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar  
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
Luva de Látex 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.004 Bactérias Vírus Limpeza Covas e 
Túmulos 

Exumação de Corpos 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Mascará Respiratória 
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CARGO: COVEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes 
para permitir o sepultamento;  
Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na mesma; 
 Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; 
Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do 
cemitério;  
Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em 
condições de uso. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

PROCEDIMENTOS DE NEUTRALIZAÇÃO / IMUNIZAÇÃO 

Vacinas DT – Dupla de adulto, (difteria / tétano) Hepatite B Tétano 

Tríplice Viral (SCR) / sarampo, caxumba, rubéola Covid-19 - 

PERIODICIDADE DOS EXAMES 

Exames Admissional Semestral Anual Demissional 

Clinico X - X X 

Hemograma Completo X - X X 

Manter atualizado a Carteira de Vacinação dos trabalhadores. 
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Dando por encerrado o trabalho, o mesmo foi impresso e compõem-se de 199 
páginas digitadas, sendo a ultima datada e assinada. 
 
Goiânia, 02 de maio de 2022 
  
 

 CONTRATADA: 
                                     

 

 
 

                                   
 
 
 
 

_______________________________________________ 
INTERSEG ENGENHARIA  

SEG. E MED. DO TRABALHO 
CNPJ: 43.344.113/0001-17 

 

 CONTRATANTE: 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO 

CNPJ: 24.852.675/0001-27 
 

              Este Trabalho permanece aberto às sugestões de quantos puderem contribuir 
para seu aperfeiçoamento e, pôr consequência, a melhoria constante na busca de 
soluções para prevenir os acidentes e doenças decorrentes das atividades laborais. 
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