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PERFIL TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

COMPETÊNCIA 

COMPORTAMENTAL-

ATITUDINAL 

COMPETÊNCIA 

TÉCNICA-COGNITIVA 
HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS EMENTAS 

O Técnico em Segurança do 

Trabalho é o profissional com visão 

sistêmica do seu papel em relação ao 

meio ambiente, saúde e segurança na 

sociedade. Aplica seus 

conhecimentos de forma 

independente e inovadora, 

acompanhando a evolução do setor. 

Possui conhecimento de dinâmica 

organizacional, podendo atuar em 

empresas públicas e privadas, bem 

como gerir seu próprio negócio. Age 

com ética profissional, 

sustentabilidade, iniciativa 

empreendedora, responsabilidade 

social e domínio do saber-fazer, do 

saber-ser, do saber-saber e do saber-

conviver. Possui visão humanística 

crítica e consistente sobre o impacto 

de sua atuação profissional na 

sociedade. Tem habilidades de 

comunicação e de trabalho em 

equipes multidisciplinares. Facilita o 

acesso e a disseminação do 

conhecimento na sua área de atuação, 

aplica e respeita as normas de 

proteção e prevenção do meio 

ambiente, saúde e segurança do 

trabalho.  

Aplica princípios ergonômicos no 

trabalho. Presta primeiros socorros 

em situações de emergência, coleta, 

organiza e registra dados relativos 

ao campo de atuação. Conhece os 

fundamentos de prevenção das 

doenças laborais, avalia os riscos 

profissionais a que estão expostos os 

trabalhadores e as formas de 

prevenção de acidentes de trabalho. 

Reconhece fatores de riscos 

ambientais. Identifica e avalia 

rotinas, protocolos de trabalho, 

instalações e equipamentos. 

 Usa diferentes possibilidades de 

aprendizagem mediada por 

tecnologias no contexto do 

processo produtivo e da sociedade 

do conhecimento, desenvolvendo e 

aprimorando autonomia 

intelectual, pensamento crítico, 

espírito investigativo e criativo. 

 

 Possui visão contextualizada da 

área de segurança, sob os aspectos  

psicológicos, humanísticos, 

econômicos e sociais. 

 

 Possui visão humanística crítica e 

consistente sobre o impacto de sua 

atuação profissional na natureza e 

sociedade. 

             

 Entende e valoriza a leitura como  

objeto cultural que promove a 

inserção no mundo do trabalho. 

 

 Valoriza e respeita as variações 

linguísticas compreendendo-as na 

dimensão histórico-cultural. 

 

 Valoriza a língua como marca 

identitária dos sujeitos e como 

objeto que possibilita a interação 

dos indivíduos nas organizações. 

 

 Atua social e profissionalmente de 

forma ética. 

 

 É flexível e humilde na tomada de 

decisões. 

 

 É proativo, inovador e eficiente na 

solução dos problemas. 

 

 Estabelece relações interpessoais 

positivas no ambiente de trabalho. 

 Compreende os conceitos de EaD e 

suas características básicas. 

 

 Conhece e compreende a dinâmica 

do ambiente virtual e suas diferentes 

interfaces. 

 

 Compreende a língua portuguesa 

e suas técnicas de comunicação oral 

e escrita. 

 

 Conhece e diferencia as variantes 

linguísticas adequadas a cada 

contexto de situação real de 

comunicação oral e escrita. 

 

 Conhece a legislação e as normas 

técnicas da sua área de atuação. 

 

 Compreende a dinâmica das 

relações interpessoais produzidas 

no ambiente de trabalho. 

 

 Compreende os conceitos 

fundamentais sobre informática e 

computação (software e 

hardware). 

 

 Identifica os modos de 

funcionamento e as formas 

organizacionais de produção. 

 

 Analisa a relação organização, 

trabalho e psicologia. 

 

 Compreende os processos grupais, 

relações subjetivas, abordagem 

sistêmica e biopsicossocial, 

psicopatologias e qualidade de vida 

no trabalho. 

 

 Compreende as formas de 

organização do trabalho, seus 

principais elementos e as relações 

estabelecidas na atividade laboral. 

 Utiliza adequadamente as 

interfaces do ambiente virtual, 

sistemas operacionais e aplicativos. 

 

 Utiliza o Ambiente Virtual de 

Ensino-aprendizagem para 

argumentar, discutir e expressar 

opiniões com clareza e coerência 

lógica. 

 

 Expressa ideias de forma clara 

empregando técnicas de 

comunicação apropriadas a cada 

situação. 

 

 Aplica a variante linguística 

adequada a cada contexto de 

situação real de comunicação oral 

e escrita. 

 

 Faz uso apropriado das normas 

gramaticais da variante em 

determinado contexto de 

comunicação. 

 

 Utiliza as ferramentas de 

navegação na Internet. 

 

 Elabora relatórios técnicos de 

procedimentos e atividades. 

 

 Aplica os princípios de 

organização do trabalho, seus 

principais elementos e as relações 

estabelecidas na atividade laboral. 

 

 Utiliza a legislação e as normas do 

trabalho. 

 

 Utiliza conhecimentos próprios 

para prestação de primeiros 

socorros às vitimas de acidentes do 

trabalho. 

 

 Modalidade de Educação a 

Distância (EaD) 

 

 Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem (AVEA) 

 

 Sistemas operacionais 

 

 Aplicativos 

 

 Ferramentas de comunicação 

 

 Leitura, interpretação e redação 

de textos 

 

 Variantes da língua no contexto 

de situação comunicativa 

 

 Normas linguísticas 

 

 Principais componentes do 

computador 

 

 Procedimentos de segurança 

adotados na Internet 

 

  Princípios da organização do 

trabalho  

 

 Qualidade de vida no trabalho 

 

 Psicopatologias do trabalho 

 

 Acidentes de trabalho legislação de 

Segurança do Trabalho no Brasil e 

no mundo 

 

 Aspectos sócioeconômicos do 

acidente do trabalho 

 

 Trabalho e doença profissional 

 

 Imprudência, imperícia e 

negligência 

 

Ambientação em Educação a 

Distância (45h) 

Concepções e legislação em EaD. 

Ambiente Virtual de Ensino-

Aprendizagem. Ferramentas de 

navegação e busca na Internet. 

Metodologias de estudo baseadas 

nos princípios de autonomia, 

interação e cooperação. 

 

Português instrumental (45h) 

Leitura e compreensão de textos da 

área profissional. Níveis de 

linguagem e adequação linguística. 

Comunicação oral e escrita. 

Gramática aplicada. Redação 

técnica. 

 Introdução à Informática (30h) 

Conceitos básicos de Informática. 

Ferramentas de produção e edição de 

texto, planilha eletrônica, 

apresentação de slides. 

 

Introdução à Segurança do 

Trabalho (45h) 

A área de Segurança do Trabalho: 

inspeção e investigação de acidentes. 

Dados estatísticos. Prevenção e 

proteção de acidentes, equipamentos 

e máquinas. Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes nas diversas 

áreas. 

 

Medicina do Trabalho e Primeiros 

Socorros (60h) 

Primeiros socorros, medidas de 

segurança e seus aspectos legais. 

Condutas adequadas a cada acidente: 

estado de choque, vertigens, 

desmaios, convulsões, hemorragias, 

ferimentos, fraturas, luxações, 

entorses, queimaduras, ressuscitação 

cardiopulmonar, corpos estranhos, 
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 Atua de forma cooperativa em 

equipes multidisciplinares de 

acordo com as normas de 

organização e segurança. 

 

                                                                  

 Possui senso crítico e autocrítico. 

 

 Tem iniciativa e senso de 

observação. 

 

 

 Identifica as principais doenças 

ocupacionais. 

 

 Identifica e define atos de 

imprudência, imperícia e 

negligência. 

 

 Analisa e avalia as ações da 

empresa quanto à saúde 

ocupacional do trabalhador. 

 

 Compreende a legislação de 

trânsito. 

 

 Identifica os equipamentos de 

proteção individual e coletiva e seu 

uso adequado. 

 

 Compreende as normas de 

inspeção para garantir o bem-estar 

do trabalhador e sua integridade 

física. 

 

 Identifica os riscos sob a ótica de 

probabilidade e consequência do 

acidente. 

 

 Identifica a proteção ativa existente 

na empresa. 

 

 Conhece as normas da ABNT e 

NRs. 

 

 Analisa e avalia as condições 

técnicas de materiais e 

equipamentos. 

 

 Conhece os métodos e 

procedimentos de sinalização de 

segurança. 

 

 Conhece os EPI e EPC inerentes às 

tarefas de construção, manutenção 

e reforma. 

 

 Identifica os riscos ambientais 

visando à saúde e à integridade dos 

trabalhadores. 

 

 Identifica os riscos de acidentes 

causados pelo uso inadequado de 

ferramentas, máquinas e 

 Executa ações a partir da 

interpretação de desenhos, 

projetos, simbologia técnica e 

convenções. 

 

 Manuseia corretamente 

instrumentos e materiais de 

desenho. 

 

 Lê e interpreta dados coletados 

para construção de tabelas, 

gráficos e planilhas. 

 

 Apresenta dados estatísticos sobre 

problemas ou situações da área de 

segurança do trabalho. 

 

 Utiliza métodos e técnicas de 

comunicação que estimulem a 

implantação de programas e ações 

de prevenção e correção de 

acidentes de trabalho. 

 

 Fiscaliza o uso dos equipamentos 

de proteção individual fornecidos 

pela empresa. 

 

 Adota as medidas cabíveis à 

proteção da saúde ocupacional. 

 

 Aplica a legislação de trânsito no 

trabalho. 

 

 Executa programas e projetos de 

análise de riscos estabelecendo 

metas, cronogramas, custos e 

procedimentos de avaliação. 

 

 Adéqua operações e procedimentos 

de segurança no armazenamento de 

cargas em embarcações. 

 

 Ministra treinamentos específicos 

sobre combate a sinistros. 

 

 Executa ações segundo métodos e 

técnicas de combate e prevenção a 

incêndios. 

 

 Realiza avaliação qualitativa e 

quantitativa dos riscos pertinentes 

à sua área de atuação. 

 

 Acidente de trajeto 

 

 Coeficientes estatísticos na 

segurança do trabalho 

 

 Convenções da OIT 

 

 Fundamentos das Leis 

previdenciária n. 8.212 e 8.213 

 

 Normas Regulamentadoras (NR’s) 

– 1,2,3,4,27 e 28 

 

 NR-5: formação, atribuições dos 

membros e funcionamento da 

CIPA 

 

 Prevenção de acidentes 

 

 Verificação da segurança 

 

  Riscos ambientais 

 

  Princípios de atendimento de 

primeiros socorros 

 

 Intoxicação: acidentes com 

animais raivosos e peçonhentos: 

ressuscitação cardiopulmonar: 

parada respiratória e cardíaca, 

princípios de mobilização e 

transporte de acidentados 

 

 Angina e infartos 

 

 Acidentes com múltiplas vítimas 

 

 Instrumentos e materiais de 

desenho 

 

 Caligrafia técnica e legenda 

 

 Construções geométricas 

fundamentais 

 

 Desenho descritivo; projeções 

ortogonais 

 

 Escalas e cotagem 

 

 Linhas e traçados 

 

 Perspectivas isométricas e 

intoxicação ou envenenamento, 

acidente com animais raivosos ou 

peçonhentos e afogamentos 

Prevenção e controle de doenças. 

 

Segurança no Trânsito (45h) 

 Histórico do trânsito. Fatores físicos, 

pessoais e psicológicos do motorista 

de trânsito. Código Brasileiro de 

Trânsito.  Acidentes, suas causas e 

estatísticas. Direção defensiva, itens 

de segurança e sinalização. 

Segurança de trânsito interna nas 

indústrias. 

 

Ética Profissional (30h) 

Fundamentos da ética. Legislação 

profissional. Código de ética. 

 

Estatística Aplicada (45) 

Introdução à estatística. Tabelas e 

gráficos. Análise de dados e 

indicadores. Probabilidade. 

 

Segurança na Área Industrial 

(75h) 

Máquinas e equipamentos: medidas 

de prevenção e inspeção,  

classificações: tipos e características. 

Dispositivos de segurança. Inspeção 

de documentação pertinente a vasos 

de pressão.  Preparação e elaboração 

de PPRA, PPP, segurança em 

processos de fabricação e 

conformação mecânica.  

 

Segurança na Construção Civil 

(60h) 

Prevenção de acidente do trabalho na 

indústria da construção civil. 

 

Higiene no Trabalho (60h) 

LER. Toxicologia. Agentes: físicos, 

químicos e biológicos e seus fatores 

de riscos ambientais. Medição, 

instrumentação, insalubridade e 

periculosidade. Epidemiologia. 

Programa de Proteção respiratória, 

auditiva e outras. 

 

Psicologia do Trabalho (45h) 

Histórico da Psicologia e a ciência. 

Psicologia Social e relações 

humanas. Psicologia do Trabalho. 
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equipamentos agrícolas. 

 

 Compreende os princípios da 

Ergonomia. 

 

 Identifica posturas físicas 

adequadas a cada tipo de trabalho. 

 

 Compreende os princípios da 

qualidade total. 

 Desenvolve projetos de segurança 

do trabalho em canteiros de obras. 

 

 Realiza vistoria técnica para 

avaliação das condições de 

segurança em ambientes, materiais, 

máquinas, ferramentas e 

equipamentos. 

 

 Realiza estudos e pesquisas 

relacionados à área de segurança. 

 

 Aplica princípios ergonômicos na 

realização do trabalho. 

 

 Orienta procedimentos técnicos 

que evitem patologias geradas pelo 

trabalho e ocupações. 

 

 Elabora resumo, resenha e 

relatórios técnicos. 

 

 Aplica os princípios da Qualidade 

Total no gerenciamento dos 

recursos humanos e nos 

procedimentos operacionais. 

 

 Acompanha a implementação do 

sistema de gestão e garantia da 

qualidade por toda a empresa. 

cavaleira 

 

 Desenho de layout 

 

 Interpretação de projeto 

 

 Porcentagem 

 

 População alvo, estatística módica 

 

 Variáveis 

 

 Tabela primitiva e rol 

 

 Séries estatísticas 

 

 Dados relativos e dados absolutos 

 

 Gráficos em linhas, colunas e em 

barras 

 

 Setores, cartograma e criptograma 

 

 Média aritmética 

  

 Desvio padrão 

 

 Mediana e moda, variância de 

dados agrupados e coeficiente de 

variação 

 

 Planejamento, planejamento 

didático e treinamento 

 

 Análise das normas de inspeção: 

NR13 e NB55 

 

 Programa de prevenção de riscos 

ambientais (PPRA) 

 

 Manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva 

 

 Máquinas e equipamentos da 

indústria – NR12 

 

 Prevenção de acidentes com 

ferramentas manuais/máquinas e 

implementos agrícolas 

 

 Transportes, movimentação, 

armazenagem e manuseio de 

materiais – NR11 

Processos grupais. Constituição 

social do homem e interação social. 

O circuito de trabalho e suas 

características. Abordagem 

biopsicossocial e o mundo do 

trabalho. Respostas psicossomáticas, 

e a organização do trabalho. 

Comportamentos defensivos e 

doenças somáticas. Relação entre 

doenças psicossomáticas e 

insatisfações com o trabalho. A 

relação do alcoolismo e do 

tabagismo com o contexto do 

trabalho. Qualidade de vida no 

trabalho. 

 

Desenho Técnico (45h) 

Introdução ao desenho técnico. 

Instrumentos utilizados em desenho 

técnico. Normas técnicas. Desenho 

geométrico. Desenho projetivo: 

vistas ortográficas e perspectivas. 

Supressão de vista. Tolerância. 

Estados de superfícies. 

 

 

Prevenção e combate a Incêndio 

 (60h) 

Risco de incêndio, medidas de 

prevenção para incêndios urbanos, 

industriais, ou florestais. Tipologias 

de incêndio. Medidas de controle de 

incêndios. Segurança contra 

incêndios e brigadas. 

 

Segurança na Área Rural (30h) 

Defensivos agrícolas. Animais 

peçonhentos. Ergonomia rural – 

riscos, principais animais da 

propriedade rural. Ferramentas 

manuais na agroindústria. Doenças 

no campo. EPI rural. Metais nos 

fertilizantes e normas para aplicação 

de agrotóxicos. Estudo da NR31, 

máquinas e equipamentos agrícolas. 

 

Segurança na Construção Naval 

(45h) 

Segurança na construção naval. 

Estudo da NR34. Trabalhos a quente, 

a frio, em altura, à exposição a 

radiações, com jateamento e 

hidrojateamento. Movimentações 

horizontais e verticais. 
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 Máquinas operatrizes 

 

 Instalações hidráulicas 

 

 Utilização de caldeiras e vasos de 

pressão 

 

 Fornos – NR14 

 

 Soldas: elétrica, oxi-acetileno, 

MIG, MAG 

 

 Cor e sinalização - NR26 

 

 Elaboração de PPRA 

 

 PPP, LTCAT 

 

 Emissão de CAT 

 

 Legislação sobre EPI/EPC 

 

 Norma Regulamentadora NR6 

 

 Equipamento de proteção 

individual 

 

 Equipamento de proteção coletiva: 

perigos químicos e físicos com 

máquinas 

 

 Ergonomia em trabalhos com 

máquinas 

 

 Tipos de dispositivos de segurança 

 

 Ordem de serviço 

 

 Proteção nas operações insalubres 

e perigosas 

 

 Inspeção de segurança 

 

 Análise de Segurança do Trabalho 

(AST) 

 

 Procedimento de trabalho (PT) 

 

 Observação Planejada de Trabalho 

(OPT) 

 

Equipamentos, instalações e testes de 

estanqueidade. 

 

Ergonomia (45h) 

Introdução à ergonomia. O modelo 

de abordagem ergonômica. Análise e 

intervenções em posto de trabalho. 

 

Normalização e Legislação 

Aplicada (45h) 

A legislação e normas técnicas. 

Legislações trabalhistas e 

previdenciárias. 

 

Análise de Riscos I (60h) 

Metrologia. Inspeção em 

Equipamentos de proteção individual 

e coletiva. NBR 5425 e 5426, 

especificações e normas de EPI e 

EPC. Inspeções em áreas de riscos as 

NR: 06, 10, 13, 18, 33 e áreas 

classificadas. 

 

Gestão Ambiental para Segurança 

do Trabalho (60h) 

Introdução à gestão ambiental. 

Poluição ambiental. Gestão 

ambiental empresarial. Sistema de 

gestão ambiental (SGA) e ISO 

14000. NR 9 - Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais. 

 

Segurança na Eletrotécnica (75h) 

Riscos com energia elétrica. Medidas 

de prevenção. Estudos das normas 

vigentes. Sinalização. 

 

Sistema Organizacional e Sistema 

de Qualidade (60h) 

Gestão Organizacional. Gestão de 

Qualidade. O sistema 

Organizacional. Organização do 

Controle da Qualidade. Sistemas de 

Garantia da Qualidade. Controle 

Estatístico da Qualidade. Estatística 

na promoção da qualidade e 

produtividade. Normas ISO e 

auditoria da qualidade. 

 

Análise de Riscos II (60h) 

Laudos e Perícias. Legislação básica. 

Atividades e operações insalubres. 

Atividades e operações perigosas. 

Análise e Avaliação de Risco. Prática 
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  Acidentes de trânsito 

 

 Direção defensiva: acidentes, 

sinalização, legislação (Código 

Brasileiro de Trânsito) 

  

 Glossário de termos náuticos 

  

 Lei nº 8.630, de 1993 – Lei de 

modernização dos portos 

 

 Segurança e saúde no trabalho 

portuário NR29 

 

 Norma regulamentadora de 

segurança e saúde no trabalho 

aquaviário NR30 

 

 Segurança e saúde nos trabalhos 

em espaços confinados NR33 

 

 Equipamentos de corrente 

 

 Qualidade dos equipamentos 

 

 Propriedade dos aços comuns e 

especiais 

 

 Regras de segurança internacionais 

para corrente 

 

 Teste de carga, certificação, classe 

de corrente e inspeção de corrente 

 

 Cabos de aço 

 

 Regras de estivagem de cargas 

perigosas lingadas, lingadas de içar 

e arrastar 

 

 Propriedade físico-química do fogo 

 

 Classes de incêndio 

 

 Métodos de extinção 

 

 Causas de incêndios 

 

 Triângulo do fogo 

 

 Agentes e aparelhos extintores 

 

de avaliação ambiental. 

Jurisprudência. Doença relacionada 

ao trabalho. 

 

Empreendedorismo (30h) 

Fundamentos do empreendedorismo. 

Arranjos produtivos. Plano de 

negócios. Perfil do empreendedor. 

 

Segurança Portuária e Aquaviária 

(60h) 

Segurança Portuária e Aquaviária. 

Leis, Normas e decretos. NR29, 30 e 

33. Aparelhos, equipamentos e 

máquinas. Aço, suas propriedades, 

testes de cargas, cabos, classes, 

identificação e normas para o uso. 

Transporte e manipulação de cargas. 

 

 

Biossegurança (30h) 

Princípios gerais – assepsia, 

antissepsia, desinfecção, 

descontaminação e esterilização; 

princípios ativos dos produtos 

químicos e preparo de soluções; 

microbiologia e parasitologia; riscos 

das atividades de saúde; descarte 

adequado e gerenciamento de 

resíduos biológicos, físicos, químicos 

e radioativos; prevenção, controle e 

avaliação da contaminação nas ações 

de saúde: técnicas de transporte, 

armazenamento e descarte de fluidos 

e resíduos; limpeza e desinfecção de 

ambientes e equipamentos; fontes de 

contaminação radioativa, prevenção 

e controle. 

 

Prevenção de Acidentes (30h)   

Identificação de EPI e EPC – EPI e 

EPC na área de saúde; NR6; códigos 

e símbolos de SST; legislação  

especifica de saúde; NR32 ; 

princípios básicos de prevenção de 

acidentes no trabalho, na área de 

saúde; fatores de risco; inspeção de 
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 Princípios de inspeção e 

manutenção de equipamentos de 

combate a incêndios 

 

 Propriedade físico-química dos 

explosivos 

 

 Segurança e manuseio de 

explosivos 

 

 NR19, NR20, NR23 e NR26 

 

 Princípios de organização do 

trabalho no canteiro de obra 

 

 Legislação específica NR18 

(Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da 

Construção) 

 

 Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção (PCMAT) 

 

 Prevenção de acidentes com 

ferramentas manuais, máquinas e 

equipamentos agrícolas 

 

 Segurança no trabalho rural e agro-

industrial 

 

 Norma regulamentadora 31 

 

 Doenças profissionais rurais 

 

 Uso de defensivos agrícolas 

 

 Animais peçonhentos e venenosos: 

espécie, habitat e hábitos 

alimentares 

 

 Construção e reparação naval 

 

 NR34 

 

 O sistema homem-máquina, fatores 

do sistema, compatibilidade e 

efeitos negativos 

 

 Biomecânicas; fisiológicas; 

antropológicas; características 

psicológicas: sentidos, percepção 

 

segurança; causas de acidentes de 

trabalho; CAT; CIPA; legislação 

trabalhista e previdenciária 

específica de SST; ergonomia no 

trabalho; manutenção preventiva de 

materiais e equipamentos. 
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 Aspectos físicos: ruído, vibração, 

iluminação, clima 

 

 Aspectos químicos 

 

 Ciência e método científico  

 

 Normas de apresentação do 

trabalho científico NBR 10520 

 

 Referências bibliográficas – NBR 

6023, Sumário – NBR 6027 / NBR 

6024, Normas Técnicas: NR10 e 

NBR 5410 

 

 Proteção contra choques elétricos  

estáticos, dinâmicos  e descargas 

atmosféricas 

 

 Segurança na construção, 

montagem, operação e manutenção 

 

 Segurança nas instalações elétricas 

desernegizadas e energizadas 

 

 Sinalização de segurança 

 

 Recursos ambientais 

 

 Principais poluentes 

 

 Princípios da qualidade do ar, da 

água e do solo 

 

 Gerenciamento de resíduos; de 

recursos hídricos; de áreas 

contaminadas 

 

 Sistema de gestão ambiental 

 

 Legislação ambiental 

 

 Aspectos, impactos, perigos e 

riscos ambientais 

 

 Emergências ambientais 

 

 Controle da Qualidade Total 

(TQC) 

   

 DMAIC 

 

 Gestão da Melhoria: QFD, Sistema 



Técnico em Segurança do Trabalho 
 

Integrado de Gestão: glossário de 

laudos periciais 

 

 Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT); Norma Regulamentadora 

NR15 e NR16; Lei nº 7.369, de 20 

de setembro de 1985; DECRETO 

Nº 92.412, de 14 de outubro de 

1986; Norma CNEN - NE-3.01: 

Diretrizes básicas de 

radioproteção; NHO da 

FUNDACENTRO; ISO 2631, 

5349, 7724, 7730 e 7243; ACGIH 

– American Conference of 

Governmental Industrial 

Higyenists. ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Brasileira 

 

 NR15 e seus anexos 

 

 NR16 e seus anexos 

  

 Jurisprudência relacionada à 

insalubridade e à periculosidade; 

doenças relacionadas com a 

atividade laboral 

 


