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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS COM RAIOS-X OU 

SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS 

 

 

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. Seu trabalho é de caráter: 

 

(       )  assistencial       e/ou    (      ) pesquisa 

(       )  equipamentos   e/ou    (      ) radioisótopos  

 

 

2. No seu trabalho você opera direta, obrigatória e habitualmente com raios-x ou 

substâncias radioativas, junto a fontes de irradiação por um período mínimo de 12 

(doze) horas semanais, como parte integrante das atribuições do cargo ou função 

exercida? 

 

(       )  Sim              (         )   Não 

 

 

3. É portador de conhecimentos especializados de radiologia diagnóstica ou terapêutica 

comprovada através de diplomas ou certificados expedidos por estabelecimentos 

oficiais ou reconhecidos pelos órgãos de ensino competentes? 

 

(       )  Sim              (         )   Não 

 

 

4. As instalações no seu local de trabalho, que operam fontes emissoras de radiação 

ionizante possuem credenciamento junto à CNEN e ao órgão da Vigilância Sanitária? 

 

(        )  Sim              (        )  Não 

Em caso afirmativo, anexar a documentação comprobatória. 

Definição de fonte emissora de radiação: o equipamento ou material que emite ou é 

capaz de emitir radiação ionizante ou de liberar substâncias ou materiais radioativos. 

 

 

 

 

 



5.  Exerce atividades em área controlada?  

 

(       )  Sim              (         )   Não  

           

             Se sim, qual? _________________________________________________________  

 

 

6. Especifique suas atividades, se for com aparelhos de RX, indicando seu local de 

trabalho: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Qual a frequência dos seus procedimentos assistenciais, e/ou pesquisa?  

 

(       ) diária        (       ) semanal     (       ) mensal     (       ) eventual 

 

 

 

Data: ____/ ____/ ____. 

 

 

___________________________                              _______________________________ 

     Assinatura do Servidor     Chefe da Disciplina 

 

                                                _____________________________ 

                                                     Chefe do Departamento      

Definição de área controlada: aquela sujeita a regras especiais de proteção e segurança 

com a finalidade de controlar as exposições normais, de prevenir e disseminação de 

contaminação radioativa ou de prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais. 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO 

 

PARECER 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Data: ____/ ____/ ____.                                                 ___________________ 

                                                                      Presidente da Comissão 


