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PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014

ANEXO II

DO CARGO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

SÍNTESE DOS DEVERES: Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e 
causas  de acidentes  e  analisando esquemas  de prevenção,  para  garantir  a  integridade  do  pessoal  e  do  
patrimônio.

EXEMPLO  DE  ATRIBUIÇÕES:  inspeciona  locais,  instalações  e  equipamentos  dos  órgãos 
municipais,  observando  as  condições  de  trabalho  e  equipamentos  de  segurança,  apontando 
possíveis  fatores  de  risco  de  acidentes;  fiscaliza  o  cumprimento  das  normas  e  dispositivos  de 
segurança,  sugerindo eventuais modificações  nos equipamentos  e instalações,  e verificando sua  
observância, para prevenir  acidentes;  inspeciona os equipamentos de proteção contra incêndios,  
examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e demais componentes, para certificar-se de suas  
perfeitas  condições  de  funcionamento;  elabora  relatórios,  preenche  formulários  e  apresenta  
documentos referentes às suas inspeções, propondo a reparação ou renovação de equipamentos e  
outras  medidas  de  segurança;  investiga  acidentes  ocorridos,  examinando  as  condições  da 
ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis; mantém contatos com os 
serviços médico e social, utilizando os meios de comunicação oficiais, para facilitar o atendimento  
necessário aos acidentados; registra irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios  
e  elaborando  estatísticas  de  acidente,  para  subsídios  destinados  à  melhoria  das  medidas  de  
segurança; controla, distribui e fiscaliza o uso de equipamentos de proteção individual; instrui os  
trabalhadores sobre normas de segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção de 
acidentes, ministrando palestras e treinamentos, para que possam agir acertadamente em casos de 
emergência;  auxilia  nas  publicações  relativas  à  segurança  no trabalho,  preparando instruções  e 
orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de  
acidentes;  participa  de  reuniões  sobre  segurança  no  trabalho,  fornecendo  dados  relativos  ao 
assunto,  apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas,  
para aperfeiçoar o sistema existente.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

● Horário: de acordo com o regulamento.
● Outras: O exercício do cargo poderá exigir a eventual prestação de serviço à noite, aos domingos e  

feriados, bem como a prestação de serviços em todo âmbito territorial do Município.

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:

● Instrução: Certificado de Conclusão ou diploma de curso de educação profissional  técnica de  
nível  médio  em Segurança  do  Trabalho,  expedido  por  instituição  de  ensino  reconhecida  pelo 
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Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.
● Habilitação  Funcional: Comprovação  de  Registro  Profissional  expedido  pelo  Ministério  do 

Trabalho, observando o disposto na Lei 7.410 de 27 de novembro de 1985.
● Idade: Superior à 18 anos.


