
 
DESCRIÇÃO DE CARGO 

 
GRUPO PROFISSIONAL: OCUPAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO         SIGLA: ONM 

 
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
NÍVEL: IX                                        AMPLITUDE DE REFERÊNCIAS: 01 A 25 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 (QUARENTA) HORAS 

 
DESCRIÇÃO SUMARIA: Executar e participar de estudos, avaliações e inspeções das condições de trabalho, quanto 
aos aspectos de segurança, e de treinamentos teórico e prático sobre segurança, visando manter os trabalhadores 
informados e treinados sobre os riscos, normas e procedimentos aplicáveis; complementarmente, atuar na condução de 
veículos automotores, especificamente nas atividades de prevenção ou mitigação de acidentes e execução do plano de 
respostas de emergências. 
 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA:  
- Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causa de acidentes, analisando 
esquemas de prevenção; 
- Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes; 
- Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e 
verificando sua observância, para prevenir acidentes; 
- Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de 
proteção contra incêndios; 
- Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios; 
- Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as 
providências cabíveis; 
- Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados; 
- Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes; 
- Treinar os servidores sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes; 
- Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de 
cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; 
- Participar 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; 
- Fiscalizar a utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva) pelos 
servidores, orientando os mesmos sobre os riscos expostos pela não utilização; 
- Atender às solicitações de EPIs e controla o seu estoque, providenciando sua reposição quando necessário; 
- Periodicamente elabora/atualiza o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), em atendimento à Norma 
Regulamentadora, visando a regularização dos riscos ambientais existentes bem como o P.P.P. (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário), levantando dados pessoais dos funcionários, os riscos ao que o mesmo está exposto; 
- Orientar os funcionários quanto aos exames médicos previstos no PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional); 
- Atuar na prevenção de direção defensiva de veículos automotores, especificamente nas atividades de prevenção ou 
mitigação de acidentes;  
- Executar outras tarefas correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores 
hierárquicos. 

 
QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: 
Diploma ou certificado de habilitação de técnico de nível médio em Segurança do Trabalho, ou de curso de nível médio 
acrescido de diploma ou certificado de conclusão de curso de supervisor de segurança do trabalho, expedidos por 
instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.  Com 
registro no Ministério do Trabalho e Emprego.  Com registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.  

 


