PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO N.º 03/2013
EDITAL N.º 03 - RETIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ARARAS, estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal, Dr. Nelson Dimas Brambilla, no uso de suas atribuições legais,
torna público a RETIFICAÇÃO do Edital Normativo do Concurso Público n.º 03/2013, publicado na imprensa escrita de Araras, em 03 de
setembro de 2013, para inclusão de Conhecimentos Específicos do cargo Técnico de Segurança do Trabalho (106), no anexo II do Edital
Normativo.
1.

DA RETIFICAÇÃO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Introdução à saúde e segurança do trabalho: saúde e segurança; conceitos; órgãos e campanhas de segurança; inspeções de
segurança; política de saúde e segurança nas empresas.
Legislação e órgãos de segurança e saúde do trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): Decreto-Lei nº 5.452/1943 e Lei nº
6.514/1977; Normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho. Portaria nº 3.214/1978; Lei nº 8.213/1991; Ministério do
Trabalho e Emprego e unidades descentralizadas; Normas da ABNT (SEGURANÇA DO TRABALHO); Portaria MTE 598 de 07/12/2004;
Portaria GM n.º 202, 22 de dezembro de 2006; Portaria n.º 197, de 17 de dezembro de 2010; Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de
2012.
Acidentes de trabalho: conceito, causas, consequências, custos e estatísticas; comunicação, registro e análise de acidentes; NR 10
Serviços em Eletricidade; NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; NR 18 Programa das Condições e Meio
Ambiente do Trab. na Ind. da Construção – PCMAT; NR-33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados; NR-35
Trabalho em Altura.
Doenças ocupacionais: doenças do trabalho e doenças profissionais — causas e prevenção.
Higiene e medicina do trabalho: conceitos e aplicação; riscos ambientais; equipamentos de medição; programa de prevenção de
riscos ambientais (PPRA); programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO); noções de doenças transmissíveis;
toxicologia; tipos de ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).
Ergonomia: conceito, classificação e aplicação; ergonomia e prevenção de acidentes; análise do posto de trabalho; NR-17.
Prevenção e combate a incêndios: propriedades físico-químicas do fogo; classificação de incêndios; causas de incêndios;
equipamentos de detecção e combate a incêndios; brigadas de incêndios.
Equipamentos de proteção: Equipamento de Proteção Individual (EPIs); Equipamento de Proteção Coletiva (EPCs).
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): objetivos e atribuições; constituição, treinamento e funcionamento; processo
eleitoral e dimensionamento; mapeamento de riscos ambientais.
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT): dimensionamento e atribuições; funcionamento do SESMT nas
empresas.
2.

DA RETIFICAÇÃO

2.1. As demais disposições do Edital Normativo permanecem inalteradas.

Araras, 11 de setembro de 2013.
DR. NELSON DIMAS BRAMBILLA
Prefeito Municipal
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