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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

DADOS DO SERVIDOR 

Nome do Servidor (Completo e sem abreviações) 

 

Matrícula SIAPE 

 

Registro Funcional Cargo 

Telefone (s) para contato 

 

E-mail 

Lotação 

 

Campus 

 

Centro de Custos 

 

1. Em relação a AGENTES BIOLÓGICOS: 

1.1 – Sua exposição é: (       )  habitual   (       )  permanente   (       )  eventual 

 

1.2 – Qual (is) agente (s) biológico (s) que você está exposto?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

1.3 – No caso específico de atividades na área da saúde (hospital, enfermarias, 

ambulatórios, centro cirúrgicos, etc.), no seu trabalho diário existe contato com 

pacientes e/ou fluídos provenientes destes (sangue, secreções, fluídos, peças 

anatômicas, dentre outras)?    (       )   Sim         (       )  Não 

 

1.4  - Em caso afirmativo no item 1.3, são provenientes de pacientes portadores de 

doenças infecto contagiosas, oriundas de leitos de isolamento: 

(        )   Sim                    (         )   Não 

 

1.5 –  Seu trabalho é desenvolvido em laboratórios? 

(        )   Sim                    (         )   Não 

Se sim:  (   ) pesquisa    (   ) análises clínicas   (   ) anatomia patológica  (   )  outros 

Definição de: 

- Exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições 

insalubres ou perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo igual ou superior à 

metade da jornada de trabalho mensal; 

- Exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e prescrita 

como principal atividade do servidor; 

- Exposição eventual ou esporádica: aquela em que o servidor se submete a 

circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas, como atribuição legal do seu cargo, 

por tempo inferior à metade da jornada de trabalho mensal. 



 

 

 

2. QUÍMICOS 

2.1 – Sua exposição é: (       )  habitual   (       )  permanente   (       )  eventual 

 

2.2 No seu trabalho existe exposição ocupacional a agentes químicos? 

(     )  Sim                       (     )  Não 

 

Em caso afirmativo, descrever: 

 

- Nome das substâncias – composição:___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

- Qual a incidência de uso dos Produtos Químicos citados acima por semana? Qual 

volume e concentração dos mesmos: ____________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

- Descrever as características tóxicas das substâncias químicas utilizadas: _______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. PERICULOSIDADE 

 

3.1 – Seu trabalho consiste em trabalhar com: 

 

(   )  inflamáveis    (   ) eletricidade    (   ) explosivos   (  ) vigilância patrimonial 

 

Data: ____/ ____/ ____. 

 

___________________________                              ________________________ 

Assinatura do Servidor     Assinatura da Chefia 

 

PARECER DA COMISSÃO: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                                      ______________________ 

Data: ____/ ____/ ____.                                               Presidente da Comissão. 

 

 

_________________________________ 

Dr. Antonio Carlos C. Zechinatti, 

Presidente da Comissão.                                                 


