
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Técnico de Segurança no Trabalho 

 

Função: Segurança no 

trabalho 

Área:  RH 
 

Revisão:  0 Data:  01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Supv. Segurança Trabalho                     Área:  RH 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente visita e inspeciona todos os setores da empresa preenchendo formulários internos e 

relatórios de inspeção, visando detectar, registrar e sanar condições inseguras no ambiente de 
trabalho bem como orientar os funcionários na observância das normas de segurança, 

procedimentos corretos, uso adequado de instrumentos, máquinas e equipamentos diversos. 

Fiscaliza a utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) pelos funcionários, orientando 
os mesmos sobre os riscos expostos pela não utilização. 

 

 Avalia a taxa de radiação emitida pelos equipamentos de RH conferindo os dosímetros utilizados 

pelos funcionários locados nas salas de radiologia. Registra as indicações para controle e fornece 

as orientações devidas, se necessário. 

 

 Atende às solicitações de EPIs e controla o seu estoque  providenciando sua reposição quando 

necessário. Cuida da ordem e limpeza do local de armazenamento. 

 

 Periodicamente elabora / atualiza o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), em 

atendimento à Norma Regulamentadora, visando a regularização dos riscos ambientais existentes 
na empresa bem como o P.P.P. (Perfil Profissiográfico Previdenciário), levantando dados pessoais 

dos funcionários, os riscos ao que o mesmo está exposto, encaminhando para o médico do 
trabalho, que irá emitir o laudo, para fins de aposentadoria. 

(cont.) 

 Orienta os funcionários quanto aos exames médicos previstos no PCMSO (Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional), preenchendo guias e encaminhando-os aos laboratórios 

credenciados para a realização dos exames solicitados, bem como convocando para exames 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Segurança do Trabalho realiza  inspeções de Segurança do 

Trabalho,  verificando as condições físicas do local, máquinas e equipamentos, procedimentos 

dos funcionários, etc. visando à prevenção de acidentes de trabalho bem como a prevenção de 

doenças ocupacionais dos funcionários em  atendimento às Normas Regulamentadoras. 

 

 

 



periódicos, visando manter o programa devidamente atualizado. 

 

 Inspeciona, cadastra e distribui os extintores de incêndio controlando o sistema de emergência 

(hidrantes e alarmes) e o vencimento das cargas,  encaminhando-os para  inspeção externa, 

mantendo os mesmos em perfeitas condições de utilização em situações de  emergência. 

 

 Mensalmente participa das reuniões ordinárias da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes), recebendo e propondo medidas preventivas referentes aos diversos processos da 

empresa,  encaminhando-as a Diretoria para aprovação e execução, visando garantir a segurança 
dos funcionários e melhorar o ambiente de trabalho. 

 

 Participa na integração de novos funcionários, informando-os sobre as normas de higiene e 

segurança, bem como fornecer EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e uniformes, se 
necessário. 

 

 Anualmente promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com palestras 

sobre assuntos  ligados à área, bem como a eleição para novos integrantes da CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes), para cumprimento da legislação vigente. 

 

 Treina os novos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) realizando o 

curso para Cipeiros, bem como o treinamento teórico e prático de Brigada de Incêndio, tornando-
os aptos para a nova atividade. 

 

 Eventualmente acompanha acidentes de trabalho investigando as causas e participando de perícias 

propondo correções no ambiente , na disposição de máquinas e ferramentas e procedimentos. 
Acompanha os acidentados aos serviços médicos , prepara toda a documentação necessária para a 

emissão de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), relatando informações sobre o acidente 

para atender às exigências da Previdência Social , controle estatístico e apreciação dos superiores. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio de Técnico em Segurança no Trabalho 

 
 
 
Habilidades técnicas:   
Treinamento em cursos específicos para a área de Segurança no Trabalho (NR 10 e NR 32)  

 
   Office básico 

 
Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 

 
 



COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 
 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
 

                                                                                                                                                   Data:  01/11/2012 
 

 

 


