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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
UNIDADE DE TESTE

FORMULÁRIO INSP. TÉCNICA -ADICIONAIS OCUPACIONAIS

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA - ADICIONAIS OCUPACIONAIS

(Instrução Normativa SGP/SEGGG/ME n°15, de 16 de março de 2022, Portaria MTE no 3.214/78, Normas Regulamentadoras n°15 e 16,
Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, Lei 8.270 de 17 de dezembro de 1991 e Portaria 1.342 de 14 de

abril de 2022).

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Caso um dos campos deste formulário não seja suficiente, o servidor pode anexar informações adicionais ao processo. Este formulário, bem
como os documentos adicionais só terão validade se �verem assinatura do servidor e o parecer de ciência e concordância da chefia imediata
ou superior;
2. Caso o servidor desenvolva a�vidades em mais de um posto de trabalho (por exemplo, professores que ministram AULAS PRÁTICAS em
outros ambientes pertencentes da UFG, deverá iden�ficar cada posto de trabalho, bem como aqueles onde ocorrem as AULAS TEÓRICAS. Faz-
se
necessário que sejam relacionados os respec�vos riscos e tempos de exposição; 

3. Os itens 2, 2.1, 2.2 e 2.3 deste formulário devem ser preenchidos pelos docentes, no caso dos técnicos administra�vos deverão serem
preenchidos se houver necessidade, os demais campos serão preenchidos por todos os servidores;
4. As declarações feitas nesse formulário, necessariamente, serão subme�das à comprovação por profissional competente designado para a
emissão de laudo pericial mediante inspeção técnica nos locais de trabalho, a fim de validar (ou não) as informações prestadas;
5. Para fins de controles internos, faz-se necessária a comprovação das a�vidades relacionadas, específicas conforme a situação individual de
cada servidor;
6.Recomenda-se a leitura da Instrução Norma�va SGP/SEGGG/ME n°15 e das Normas Regulamentadoras n° 15 e 16 para o preenchimento
deste formulário;
7. Ao final deste formulário há uma relação de legislações relevantes acerca do assunto;
8. Formato da Hora para o preenchimento do formulário é HH: MM (Ex.: 20:00);
9. As documentações elencadas no item 9 devem ser anexadas ao processo; e
10. Após o preenchimento e assinatura desse formulário, o processo deverá ser atribuído ou enviado à Chefia imediata do servidor para
inclusão e assinatura do documento "Parecer, Ciência e Concordância da Chefia imediata", disponível nos documentos SEI ou encaminhado à
Chefia
Superior do servidor para inclusão e assinatura do documento "Ciência e Concordância da Chefia Superior", disponível nos documentos SEI.
11. Como preconiza a Lei N°9.784 de 29 de janeiro de 1999, o prazo máximo para o preenchimento deste formulário bem como para os demais
documentos que se fizerem necessários no processo de adicional ocupacional são de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual período,
em caráter excepcional, e por mo�vos relevantes devidamente jus�ficados.

 

ORIGEM DA DEMANDA

(   ) Próprio servidor (   ) Vigilância e Segurança do Trabalho
(   ) Área de Gestão de Pessoas (   ) Pedido Judicial
(   ) Chefia Imediata (   ) Revisão de Laudo

(   ) Outro tipo de solicitação, especifique:

 

 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO SERVIDOR (A)

Nomes da lotação/localização/departamentos/setores/salas/laboratórios:   
Nome Completo:
Cargo: Matrícula SIAPE: 
CPF: Sexo: Telefone Celular com DDD:
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E-mail Institucional: Telefone Institucional com  DDD:
E-mail Particular: 
Nome do Diretor/Chefe da unidade/órgão:  CPF do Diretor/Chefe:  
Informe se exerce função de chefia ou direção? (  ) Sim            (   ) Não Se a resposta for sim, especifique:    

Jornada semanal de trabalho do servidor (em caso de servidor professor do magistério superior (dedicação exclusiva) serão consideradas
para avaliação somente 40 horas semanais):

( ) 20 horas ( ) 30 horas ( ) 40 horas ( ) Dedicação exclusiva ( ) Outra, especifique:

Especifique a carga horária semanal destinada a exercer as atividades da função ou cargo de chefia:

 

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

A�vidades Realizadas: A�vidades em geral.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

POSTO DE TRABALHO
 

  
  
  
  
  
  

2.ATIVIDADES DE ENSINO - TEÓRICAS

Informar as aulas teóricas que serão ministradas no presente ano le�vo.
DISCIPLINAS POSTO DE TRABALHO

  
  
  
  
  
  

2.1 ATIVIDADES DE ENSINO - PRÁTICAS

Informar as aulas teóricas que serão ministradas no presente ano le�vo.

DISCIPLINAS POSTO DE TRABALHO
  
  
  
  
  
  

2.2 ATIVIDADES DE PESQUISA
 

Informar os projetos de pesquisa que serão ministradas no presente ano le�vo.

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA POSTO DE TRABALHO
  
  
  
  
  
  

 
2.3 ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Informar os projetos de extensão desenvolvidos no presente ano le�vo.

TÍTULO DO PROJETO DE EXTENSÃO POSTO DE TRABALHO
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3. AGENTES FÍSICOS

 

Definição: Consideram-se agentes �sicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído,
vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

Agentes Físicos (Enquadramento Legal):

 Ruído – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexos 01 e 02);

 Calor – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 03);

 Radiações Ionizantes – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 05);

 Trabalho sob Condições Hiperbáricas – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 06);

 Radiações Não-Ionizantes – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 07);

 Vibrações – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 08);

 Frio – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 09) e

 Umidade – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 10).

 

Obs.: Antes do preenchimento do Formulário de Agentes Físicos, recomenda -se a leitura dos disposi�vos legais elencados acima bem como
da Instrução Norma�va  SGP/SEGGG/ME n°15, de 16 de março de 2022.

EXPOSIÇÃO A AGENTES FÍSICOS

( ) SIM            ( ) NÃO

 

Caso tenha marcado a opca̧ ̃o “Sim”, é obrigatório o preenchimento e a inserção no processo do Formulário de Agentes Físicos disponível no
Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

 
4. AGENTES QUÍMICOS

 

Definição: Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória,
nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da a�vidade de exposição, possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.
Agentes Químicos (Enquadramento Legal):

 Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 11);

 Poeiras minerais – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 12); e

A�vidades ou operações, envolvendo agentes químicos – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 13).

Obs.: Antes do preenchimento do Formulário de Agentes Químicos, recomenda -se a leitura dos disposi�vos legais elencados acima bem como
da Instrução Norma�va SGP/SEGGG/ME n°15, de 16 de março de 2022.

 

EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS

( ) SIM            ( ) NÃO

 

Caso tenha marcado a opca̧ ̃o “Sim”, é obrigatório o preenchimento e a inserção no processo do Formulário de Agentes Químicos disponível
no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

 
5. AGENTES BIOLÓGICOS
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Definição: Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, material biológico, entre outros.

Agentes Biológicos (Enquadramento Legal):

Agentes Biológicos – Norma Regulamentadora n° 15 (Anexo 14).

Obs.: Antes do preenchimento do Formulário de Agentes Biológicos, recomenda -se a leitura dos disposi�vos legais elencados acima bem
como da Instrução Norma�va SGP/SEGGG/ME n°15, de 16 de março de 2022.
 

 

EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS

( ) SIM            ( ) NÃO

Caso tenha marcado a opca̧ ̃ o “Sim”, é obrigatório o preenchimento e a inserção no processo do Formulário de Agentes Biológicos
disponível no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

6. ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

Definição: São consideradas a�vidades e operações perigosas as constantes dos Anexos da Norma Regulamentadora – NR16.

A�vidades e Operações perigosas (Enquadramento Legal):

 

A�vidades e Operações Perigosas com Explosivos – Norma Regulamentadora n° 16 (Anexo 01);

A�vidades e Operações Perigosas com Inflamáveis – Norma Regulamentadora n° 16 (Anexo 02);

A�vidades e Operações Perigosas com Exposição a Roubos ou outras Espécies de Violência Física nas

A�vidades Profissionais de Segurança Pessoal ou Patrimonial – Norma Regulamentadora n° 16 (Anexo 03);

A�vidades e Operações Perigosas com Energia Elétrica – Norma Regulamentadora n° 16 (Anexo 04);

A�vidades e Operações Perigosas em Motocicleta – Norma Regulamentadora n° 16 (Anexo 05); e

A�vidades e Operações Perigosas com Radiações Ionizantes ou Substâncias Radioa�vas – Norma Regulamentadora n° 16 (Anexo *);

Obs.: Antes do preenchimento do Formulário de A�vidades e Operações Perigosas , recomenda -se a leitura dos disposi�vos legais elencados
acima bem como da Instrução Norma�va SGP/SEGGG/ME n°15, de 16 de março de 2022.

 

TRABALHO EM ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

( ) SIM            ( ) NÃO

 

Caso tenha marcado a opca̧ ̃ o “Sim”, é obrigatório o preenchimento e a inserção no processo do Formulário de A�vidades e Operações
Perigosas disponível no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

 
7.EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

 
 

Existem em seu ambiente de trabalho equipamentos de proteção cole�va disponíveis para a realização das a�vidades que envolvam riscos?

                                              ( ) Sim                                       ( ) Não

Existentes:

( ) Sistema de ven�lação ( ) Capela de exaustão ( ) Chuveiro de emergência ( ) Lava olho  ( ) Ex�ntores

Outros: 

 
8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

 

Informe se em seu ambiente de trabalho equipamentos de proteção individual disponíveis para a realização das a�vidades que envolvam
riscos?

( ) Sim                     ( ) Não

Existentes:
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( ) Luvas    ( ) Óculos   ( ) Máscara   ( ) Calçado de segurança

Outros:

 

9. ANEXOS A SEREM INSERIDOS NO PROCESSO

Para Docentes:

Cadastro de atividades dos Docentes – SICAD

Para Docentes e Técnicos Administra�vos:

Formulários de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos e de A�vidades e Operações Perigosas;

Ficha de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ dos agentes químicos apontados no Formulários

de Agentes Químicos;

Manuais de Instruções de Máquinas e Equipamentos U�lizados nos Ambientes de Trabalho;

Planos de Ensino das Disciplinas Ministradas no presente Ano Le�vo;

Resumo dos Projetos de Pesquisa / Extensão Desenvolvidos no presente Ano Le�vo;

Outros documentos solicitados pelos responsáveis técnicos, caso necessário.

LEGALIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE REQUERIMENTO

As informações prestadas neste formulário são sujeitas as penalidades previstas na Lei, incluindo o disposto no Ti ́tulo IV da Lei 8.112, de
11/12/1990, bem como, o disposto nos seguintes artigos: Art. 9° do Decreto n°97.458, de 15/01/1989 - Incorrem em responsabilidade
administrativa, civil e penal os peritos e dirigentes que concederem ou autorizarem o pagamento dos adicionais em desacordo com este Decreto.

Instrução Normativa SGP/SEGGG/ME n°15 - Respondem nas esferas administrativa, civil e penal, os peritos e dirigentes que concederem ou
autorizarem o pagamento dos adicionais em desacordo com a legislação vigente.

Art. 299 do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código Penal) - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas nesse requerimento, bem como em seus anexos e demais documentos
comprobatórios são verdadeiros. Assumo inteira responsabilidade pelos mesmos, como signatário deste documento, nos termos do Art. 299,
do Código Penal / Falsidade ideológica, haja vista que cons�tui crime, previsto no Código Penal, prestar declaração falsa com a finalidade de
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sem prejuízo das sanções cíveis e administra�vas.

Declaro estar ciente que deverei enviar esse formulário completamente preenchido, com todas as dúvidas sanadas e em caso contrário não
terei a conclusão desta avaliação.

 

 

Referência: Processo nº 23070.123456/2017-75 SEI nº 3468180


