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Atos do Prefeito 
 
DECRETO Nº 2.429/19, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
“Homologa o Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT da Secretaria 
Municipal de Educação e dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

D E C R E T A: 
 

1º - Fica homologado o Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT da Secretaria Municipal de Educação, com 
fulcro no art. 2º da Lei nº 593/02 e nos artigos 62 e 63 da Lei nº 1.060/11, conforme processo administrativo nº 3954.2019.03, e na 
forma do Anexo deste decreto. 

 
2º - Será concedido o adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa, conforme o local e o exercício da atividade indicada 
no Laudo Técnico de Condição de Ambiente de Trabalho – LTCAT. 

 
3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
CARLOS DE FRANÇA VILELA 

P R E F E I T O 
 
 

ANEXO 
 

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 
 

Julho/2019 
Elaborado por: Dr. Fábio dos Santos Barbosa 
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1. Identificação 
Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Endereço: Rua Hortência, nº 06 – Centro – CEP: 26391-180 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 
 
Elaborado por: Fábio dos Santos Barbosa - Medicina do Trabalho – CRM 52-71214-0 - PMQ/CSOST – Mat.5452/16 
 
2. Introdução 
Este Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT; foi elaborado a partir de inspeções e determinações técnicas 
(medições ambientais) de agentes nocivos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes “in loco”. Este laudo está 
fundamentado legalmente, na Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, do M.T.E. e regulamentado pela Portaria nº 3.214, de 08 de 
junho de 1978, do M.T.E., Lei 593/02/Queimados de 16 de dezembro de 2002, tem por objetivo avaliar e analisar as condições 
laborativas e as atividades desenvolvidas pelos empregados no exercício de todas as suas funções, determinando se os mesmos 
estiveram expostos a agentes nocivos, com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a sua integridade física, em conformidade 
com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente. 
 
Servirá este trabalho ainda, como indicador para os Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR -007) e de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR – 09). 
 
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - ASPECTOS LEGAIS 
Documentos de Referência 
LEI FEDERAL N° 6.514/77 - Portaria 3.214/78 
NR – 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
NR - 09 - Programa de Prevenção de Riscos de Acidente (PPRA) 
NR - 10 - Atividades e operações de Eletricidade - Periculosidade 
NR - 15 - Atividades e Operações Insalubres 
NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas 
NR – 20 - segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
NR - 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em  Serviços de  Saúde 
 
LEI N° 1060/11 do Município de Queimados. 
Subseção IV 
 
Do Adicional pelo Exercício de Atividade Insalubre ou Perigosa 
Art. 59 - O servidor público que trabalha com habitualidade em atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fará jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser a legislação 
específica nesse sentido. 
§ 1º - O servidor público que fizer jus a mais de um dos adicionais mencionados no caput acima deverá optar por um deles, quando for 
o caso, não sendo acumuláveis estes adicionais. 
§ 2º - O direito a qualquer dos adicionais cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não 
se incorporando à remuneração do servidor público. 
§ 3º - Enquanto devidos, quaisquer dos adicionais acima serão considerados para o cálculo das férias e da gratificação natalina do 
servidor público.  
 
Art. 60 - Haverá permanente controle de atividade dos servidores públicos em operações ou locais considerados insalubres ou 
perigosos, que deverão ser submetidos a exames médicos periódicos. 
 
Art. 61 - À servidora pública gestante ou lactante é vedado desenvolver atividades consideradas insalubres ou perigosas. 
 
Art. 62 - O adicional de insalubridade será devido quando, em laudo pericial exarado pelo serviço de perícia médica e medicina do 
trabalho do Município e/ou de engenharia de segurança, credenciado oficialmente, observado a legislação vigente, a atividade 
periciada for reconhecida como atividade insalubre.  
Parágrafo único – O adicional será devido à razão de até 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo público, a partir do laudo que 
reconhecer a insalubridade da atividade desenvolvida pelo servidor público.   
 
Art. 63 - O adicional de periculosidade será devido quando, em laudo pericial exarado pelo serviço de perícia médica e medicina do 
trabalho do Município e/ou de engenharia de segurança, credenciado oficialmente, observado a legislação vigente, a atividade 
periciada for reconhecida como atividade perigosa. 
Parágrafo único – O adicional será devido à razão de até 10% (dez por cento) do vencimento do cargo público, a partir do laudo que 
reconhecer a periculosidade da atividade desenvolvida pelo servidor público.   
 
LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 
“Dispõe sobre a concessão de adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores do Município de Queimados”. 
 
Art. 2º - A caracterização e a classificação da insalubridade ou periculosidade será feita por perito do quadro municipal, médico ou 
engenheiro qualificado para tanto, mediante requisição do Secretário Municipal de Administração que decorrerá de provocação de 
cada Secretaria Municipal, do Gabinete do Prefeito ou de Órgão diretamente subordinado ao Prefeito. 
Parágrafo único – O Laudo Pericial conterá: 
I – o local de exercício ou tipo de trabalho realizado;  
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II – o agente nocivo à saúde ou o fator indicador de risco;  
III – o grau de agressividade ao servidor, especificando:  
 
a) o limite de tolerância conhecida, correspondente a concentração ou intensidade máxima ou mínima, de acordo com a natureza do 
agente nocivo;  
 
b) a verificação do tempo de exposição do servidor ao agente agressivo; 
IV – a classificação dos graus de insalubridade e a caracterização da periculosidade, com os respectivos percentuais aplicáveis ao 
local ou atividade examinados; 
V – as medidas corretivas necessárias para eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger de seus efeitos.  
 
Art. 3.º - O adicional de insalubridade será devido aos servidores que, mediante laudo pericial, na forma do artigo 2.º, parágrafo único:  
 
I – exerçam atividades em unidades prestadoras de serviços de saúde, de qualquer órgão do Município, cuja atividade permanente: 
a) os exponha a contato com pacientes, material contaminado, agentes biológicos ou químicos, radiações de quaisquer espécies ou 
documentação médica; 
b) tenha entre suas atribuições ou no desempenho de suas tarefas regulares a incumbência de lidar, tratar ou contatar com animais;  
c) exerçam quaisquer funções que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho os submetam a risco ou efeito cuja 
concentração ou intensidade possa causar-lhe qualquer malefício ou dano à sua saúde.  
 
II – trabalhem com betume ou saneamento de logradouros;  
III - exerça atividade sob a exposição contínua de ruídos acima do limite de tolerância;  
IV – exerçam quaisquer funções que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho os submetam a desconforto cuja 
intensidade possa causar-lhe qualquer malefício ou dano à sua saúde.  
 
Parágrafo único - No caso de incidência de mais de uma hipótese indicadora de insalubridade, será apenas considerado o de grau 
mais elevado, sendo vedada a percepção cumulativa.  
 
Art.4.º - O adicional de periculosidade será devido aos servidores que:  
I – sejam lotados e estejam em exercício na Defesa Civil, no exercício de atividade fins;  
II – exerçam atividades ou operações perigosas como tal reconhecidas pelo laudo pericial retromencionado e que impliquem no 
exercício de atividade ligada à energia elétrica, ou em contato permanente com inflamáveis ou explosivos;  
III – exerçam quaisquer das atividades elencadas no Anexo desta Lei.  
 
Art.5.º - Os adicionais de que trata esta Lei serão calculados com base nos seguintes percentuais:  
I – cinco, dez e vinte por cento no caso de insalubridade, nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente; 
II – dez por cento, no caso de periculosidade 
 
3. Objetivos 
Este trabalho servirá para:  
Atender às notificações específicas de fiscalização do M.T.E.; 
Realizar controle periódico dos riscos constantes nas NR’s: 10, 15, 16, 20, 32  
Atividades e Operações Insalubres/Periculosas; 
Estipular quais operações são insalubres e/ou perigosas, para que o servidor receba o adicional correto. 
Assessorar na realização do documento base do PPRA, exigido pela NR-9, para  cumprimento da portaria 25 SSST de 29 de 
Dezembro de 1994, que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais;  
Delimitar áreas de risco; 
 
4. Consideração sobre riscos avaliados: 
Os graus de Periculosidade/Insalubridade, serão em função dos agentes, conforme item 1 a seguir em concordância com a Lei 593/02 
vigente no Município de Queimados, 
O exercício de suas atividades em condições de insalubridade/periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional 
incidente sobre percentual de: 
1.. Lei 593/02 
    • 20% - insalubridade de grau máximo 
    • 10% - insalubridade de grau médio 
    • 05% - insalubridade de grau mínimo 
    • 10% - Periculosidade 
 
LEI FEDERAL N° 6.514/77 - Portaria 3.214/78 
A eliminação ou neutralização da Insalubridade ocorrerá quando: 
- NR 06  
    • Com adoção de medidas de controle que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância. 
    • Com a utilização de EPI’s pelo servidor diminuindo a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 
A adoção de medidas no ambiente (eliminação) deverá ser prioritária, no entanto, para a constatação da eliminação da insalubridade 
deverá ser feita periodicamente avaliações no local de trabalho do servidor. 
Com relação à neutralização através do uso de EPI’s deve-se salientar o seguinte: 
    • O EPI deve possuir fator de proteção que reduza a intensidade do agente abaixo do limite de tolerância. 
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    • O EPI pode reduzir significativamente os riscos aos servidores se usado em toda parte da jornada de trabalho, o EPI/EPC deverá 
ter o Certificado de garantia. 
Com relação ao aspecto jurídico, o enunciado  289 do TST estabelece que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo 
empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou 
eliminação da nocividade, dentre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado, este EPI deverá ser fornecido 
por seu Gestor. 
 
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO IN LOCO 
 
AVALIACÃO DE RISCO 
A avaliação dos riscos no ambiente laboral pode ser classificada em cinco tipos, de acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho do 
Brasil, de 1978. Esta Portaria contém uma série de normas regulamentadoras que consolidam a legislação trabalhista, relativas à 
segurança e medicina do trabalho, tais avaliações se dão de acordo com cada intensidade de acúmulo de agente no ambiente de 
trabalho, cada   agente com risco diferente quanto ao dano à saúde do servidor,  ou física de acordo com a periculosidade do local. 
 
1. Riscos de acidentes 
Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem estar físico e psíquico. São 
exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico 
inadequado, armazenamento inadequado. 
 
2. Riscos ergonômicos 
Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. 
São exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura 
inadequada de trabalho. 
 
3. Riscos físicos 
Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, 
calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração. 
 
4. Riscos químicos 
Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador 
pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou  
vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele 
ou por ingestão. 
 
5. Riscos biológicos 
Consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre outros. 
• ANEXO 1/NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego 
• NHO 01 – Norma de Higiene Ocupacional – Procedimento Técnico – Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - 
FUNDACENTRO 
 
ASPECTOS LEGAIS 
Lei nº. 6.517/77 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através da Norma Regulamentadora NR 15, Anexo nº 1, aprovada pela 
Portaria 3.214/78 que estabelece os limites de tolerância para exposição ao ruído contínuo ou intermitente. 
Com a finalidade de conhecer a acentuação dos ruídos existentes nos locais foi necessário a utilização de Dosímetros para o estudo. 
Dosímetro afixado ao trabalhador por meio de garras com microfone próximo ao seu plano auditivo, acompanhando-o na jornada de 
trabalho, sendo registrada a dose de ruído na memória do instrumento, para leitura posterior. 
Não é permitida exposição de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam devidamente protegidos, oferecendo risco 
grave e iminente. 
 
INSTRUMENTOS  
• Audiodosímetro Marca SIMPSON 897 
• Calibrador Marca SIMPSON 
Medidor integrador de ruído para armazenar os dados na memória e determinar a dose de ruído acumulada na jornada de trabalho. O 
equipamento utilizado a tende especificações do Instituto Nacional de Padrões Americanos (ANSI) s1.4-1983 e IEC 651 (1979) e o 
medidor de ruídos classe S2A, projetado de acordo com a especificação ANSI s1.25-1978, com resolução0,1% de dose à 999,9%, 
acima de 100%. 
Calibrador acústico com frequência da saída acústica a 1000 HZ + 1% com pressão sonora de 114 dB, conforme seleção em seu 
banco de dados, precisão de + 0,5 dB e deformidade menor que 1%. 
Norma ANSI S.12.6 – 1997 – Método B – Método do ouvido real – colocação pelo ouvinte: 
• NPSc - NPSa – NRR(sf), onde: 
• NPSc - Nível de pressão sonora com proteção 
• NPSa - Nível de pressão sonora do ambiente 
• NRR(sf) - Nível de redução de ruído (subject fit) 
 
O quadro abaixo visa facilitar a priorização das ações de controle: 
 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

86 7 HORAS 

87 6 HORAS 
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88 5 HORAS 

89 4 HORAS E 30 MINUTOS 

90 4 HORAS 

91 3 HORAS E 30 MINUTOS 

92 3 HORAS 
93 2 HORAS E 40 MINUTOS 

94 2 HORAS E 15 MINUTOS 

95 2 HORAS 

96 1 HORA E 45 MINUTOS 

98 1 HORA E 15 MINUTOS 

100 1 HORA 

102 45 MINUTOS 

104 35 MINUTOS 

105 30 MINUTOS 

106 25 MINUTOS 

108 20 MINUTOS 

110 15 MINUTOS 

112 10 MINUTOS 

114 8 MINUTOS 

115 7 MINUTOS 

 
Análise Qualitativa 
Do tempo de exposição ao risco:  Esta análise traduz  a quantidade de exposição em determinado período de tempo (horas, minutos, e 
segundos) aos riscos determinantes em cada local de ambiente do Servidor, multiplicando-se o número de vezes que este tipo de 
exposição repete-se ao longo da jornada diária de trabalho, obtemos o índice que expressa a exposição total do servidor ao 
determinado agente em análise, se a totalidade desta exposição for de natureza contínua a classificação do risco será indicada ao 
devido adicional. 
 
Análise Quantitativa 
É a fase de interpretação e avaliação a ser feita pelo Técnico, quando a concessão do adicional determinado, não ampara o servidor, 
devido à situação do servidor ser de risco acima dos limites de tolerância, tal análise deverá ser aferida em tempos e horários com 
início e fim. 
 
PERICULOSIDADE 
São periculosas as atividades ou operações, onde a natureza ou os seus métodos de trabalhos configure um contato com substâncias 
inflamáveis ou explosivos, substâncias radioativas, ou radiação ionizante, ou energia elétrica, em condição de risco acentuado. 
 
INSALUBRIDADE 
Consideram-se atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
servidores à agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do 
tempo de exposição aos seus efeitos. 
 
Conclusão da Reavaliação do LTCAT-PMQ. 
Nesta perícia, foi realizado o reconhecimento dos potenciais riscos à saúde, para identificação da exposição a qualquer tipo de agentes 
(biológico, físico e químico) conforme descrito a seguir. 
Considerando: 
LEI FEDERAL N° 6.514/77 - Portaria 3.214/78 que aprova as; 
NR – 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 
NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
NR - 09 - Programa de Prevenção de Riscos de Acidente (PPRA) 
NR - 10 - Atividades e operações de Eletricidade - Periculosidade 
NR - 15 - Atividades e Operações Insalubres 
NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas - Periculosidade 
NR – 20 - segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. 
NR - 32 – Segurança e Saúde no  Trabalho em  Serviços de  Saúde 
LEI N° 1060/11 do Município de Queimados. 
LEI N.º 593/02, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 
Após considerar todas as informações apresentadas, na forma definida pelas legislações vigentes, se deu o resultado  da  avaliação 
efetuada nos locais de trabalho da Secretaria Municipal de Educação da  Prefeitura de Queimados – PMQ, conforme descrito abaixo:  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   Endereço: Rua Hortência, nº 06 – Queimados/Centro – CEP: 26391-180 

Local – Secretaria Municipal de Educação, ambiente de trabalho em boa conservação, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em telhas termoacústicas, iluminação e ventilação artificial e 
natural, com portas e janelas. 
As salas são equipadas com: mesa, cadeira, ar condicionado e equipamentos eletrônicos. 
a)  Atendimento às atividades de assessoramento e direção das escolas; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
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c)  Coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Atividades  da Secretaria:  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, 
atendimento às atividade de assessoramento e direção das escolas, elabora  e desenvolve  os planos, programas, projetos e 
atividades educacionais e culturais,  em conformidade com as diretrizes e metas definidas, observada a Política de desenvolvimento 
econômico e social do Município, apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida 
escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, estabelece  e supervisiona  a política educacional e cultural do 
Município,  planeja, orienta e executa atividades referentes à educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e de 
portadores de necessidades educativas especiais, para formação da cidadania,  acompanha em articulação com a Secretaria Municipal 
de Saúde, assistência médico-odontológica à população escolar do Município,  promove em articulação com a Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, programas de educação sanitária e ambiental, promove e acompanha a 
execução de convênios na área de educação, em todos os níveis,  executa programas em parceria com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura,  programa a ampliação, conservação e melhoria da rede municipal de ensino; Desenvolver 
programas de orientação pedagógica aos educandos, exercer outras atividades correlatas. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
   
CONTADOR 
Organiza os trabalhos inerentes à contabilidade dos órgãos governamentais e outras instituições públicas ou privadas, planejando, 
supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, para 
apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da instituição, controla e 
acompanha o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, bem como a escrituração de todos os livros comerciais e 
fiscais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
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A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
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Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
MOTORISTA 
Realiza suas atividades na condução e direção de veículos e   ônibus escolar; 
atividades relacionadas à programas pedagógicos de alunos e profissionais da Educação em eventuais passeios. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
 

1.  ESCOLA MUNICIPAL ALLAN KARDEC 
Avenida Dr. Pedro Jorge, Lote 2 – Quadra B, Bairro Vila do Tinguá –  
CEP: 26.385-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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2. ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ANNA MARIA DOS SANTOS PEROBELLI (SEDE 
PROVISORIA) 

Av. Tingua nº 251, Centro – CEP: 26.383-070 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
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TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

3. ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ARSÊNIO GONÇALVES Rua Beira Rio, s/nº – Vila Cristina – CEP: 26311:000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona  os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
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Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

4. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBERTO PIRRO Rua Beira Rio, s/nº – Bairro Jardim Alzira – CEP: 26.313-160 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona  os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

5. ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CARLOS PEREIRA NETO Rua Mondaine, s/nº - Bairro Santa Eugênia – CEP:26.313-300 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
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Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
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Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
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Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

6. ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLEDON CAVALCANTE 
Estrada Rio D’Ouro, nº 15 - Bairro São Bartolomeu – 
CEP:26.383-490 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
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A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
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Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

7. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIVA TEIXEIRA 
MARTINS 

Rua Pastor Antônio Martins, nº 253 - Bairro Nova Cidade – 
CEP:26.380-280 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

8. ESCOLA MUNICIPAL ELÓI DIAS TEIXEIRA Rua Roraima, s/nº - Bairro Fleshman – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
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Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
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da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
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Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

9. ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR FRANCISCO MANOEL BRANDÃO Rua Félix, nº 07 - Bairro Tricampeão – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
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A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
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Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

10. ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRA IGREJA BATISTA Av. Alcindo Bulhões Paes, s/nº - Bairro Centro – CEP:26.327-380 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos 
espaços (como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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11.ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS 
Estrada Isaías Antônio, 98 Bairro Vila São João –  
CEP:26.365-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
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TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

12. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANASTÁCIO RODRIGUES Rua da Conquista, nº 13 - Bairro Fazendinha – CEP:26.360-020 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
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A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
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Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

13. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BITTENCOURT DE OLIVEIRA Rua Guaricana, nº 11 – Bairro Inconfidência – CEP:26.300-000 

 Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido 
em cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 

 
 

14. ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ DE ANCHIETA Rua Aveiros, s/nº – Bairro Jardim Alzira – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
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Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
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da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 684 – Terça - feira, 29 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 70 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
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Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

15. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LEOPOLDO MACHADO 
Av. Ver. Marinho Hemetério de Oliveira, s/nº - Bairro Centro – 
CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona  os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
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Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 684 – Terça - feira, 29 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 76 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

16. ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CAMÕES Rua José Pedro Rezende, s/nº - Bairro Luiz de Camões – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
Na ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). As atividades de 
limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem obrigatoriamente a 
utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI’s: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições, higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
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Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante, realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 

17. ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA CORÁGIO PEREIRA 
XANCHÃO 

Rua Deoclécio Lopes da Costa, s/nº - Bairro Jardim da Fonte – 
CEP:26.321-250 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
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b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade, ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários. A realização diária de 
limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com agentes de risco de 
origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades na rotina de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
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Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

18. ESCOLA MUNICIPAL METODISTA DE QUEIMADOS 
Rua Marinho Hemetério de Oliveira, s/nº - Vila Pacaembu - 
CEP:26.386- 010 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona  os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
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A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

19. ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
Rua Conde de Aljezur, nº 1135 - Bairro São Francisco – Queimados 
CEP:26.386-010 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 684 – Terça - feira, 29 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 90 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena e supervisiona os trabalhos da secretaria 
da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período, participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
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Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada na NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

20.  ESCOLA MUNICIPAL SENADOR NELSON CARNEIRO 
Rua Hilda Alves Pinheiro, s/nº - Bairro Três Fontes – 
CEP:26300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
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b) Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
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Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

21. ESCOLA MUNICIPAL OSCAR WEINSCHENCK Rua Heloísa, s/nº - Centro – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 684 – Terça - feira, 29 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 100 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 684 – Terça - feira, 29 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 101 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS 
ÓRGÃO OFICIAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

D.O.Q.         Criado Pela Lei nº. 986 de 07 de abril de 2010 

 
Nº. 684 – Terça - feira, 29 de Outubro de 2019 - Ano 03 - Página 102 

  
  
 
 
   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

22.  ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE Av. Antônio Luziário, s/nº - Bairro Vila Americana – CEP:26.313-300 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
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Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários. A realização diária de 
limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com agentes de risco de 
origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
  
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
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Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

23.  ESCOLA MUNICIPAL SANTO EXPEDITO Estrada Olegário Dias, nº 1685 - Bairro Santo Expedito – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
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e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

24. ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ Rua Ponta Porã, s/nº - Bairro Parque Ipanema – CEP:26.300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
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Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela  função,  não  está relacionada no Anexo 
XIV da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 
16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
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As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

25 - ESCOLA MUNICIPAL PROFª SCINTILLA EXEL Travessa Campo Alegre, s/nº - Bairro Belmonte – CEP:26.315-510 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas e 
janelas, ventilação natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
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Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
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Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

26. ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES Rua Alvarenga Peixoto, nº 380 - Bairro Inconfidência – CEP:26.321-180 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
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e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários. A realização diária de 
limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com agentes de risco de 
origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

27. ESCOLA MUNICIPAL PROF. UBIRAJARA FERREIRA Estrada Jardim Riachão, s/nº - Jd Excelsior – CEP:26.321-680 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
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Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
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As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978 e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

28. ESCOLA MUNICIPAL WALDICK CUNEGUNDES PEREIRA 
Estrada das Piabas, nº 2300 - Bairro Jardim Santa Rosa – 
CEP:26315-080 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
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ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários. A realização diária de 
limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com agentes de risco de 
origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
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Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

29. ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON MANOEL DE SOUZA Rua Elói Teixeira, 306 – Centro – CEP: 26300-000 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
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e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
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Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

30. ESCOLA MUNICIPAL GILVANEI PEREIRA DA 
FONSECA 

Estrada Padre José de Anchieta s/nº – São Jorge – CEP: 26473- 490 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
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Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários. A realização diária de 
limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com agentes de risco de 
origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
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As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 

 

31. CRECHE MUNICIPAL CLOTILDES MARTINS LEMOS Rua Werder nº 5 – Novo Rio – CEP: 26392-140 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
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Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
 Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
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Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
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Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

32. CRECHE MUNICIPAL IRACEMA GARCIA Rua Tirolesa nº 1179 – Vila do Tíngua – CEP: 26392 – 140 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 

 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
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e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
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CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixi lhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
 Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
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Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

33. CRECHE MUNICIPAL VEREADOR GILBERTO PERES DE 
OLIVEIRA (GIL DO GLÓRIA) 

Rua Lívia Maria Gregório s/nº, Quadra 07 – Vista Alegre – CEP: 
26392 – 140 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento da educação em boa conservação, refeitório, banheiros e salas com piso revestido em 
cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação artificial e natural, com portas  e 
janelas, ventilação  natural e artificial por meio de ar condicionado. 
 
 Atividades do local: 
a)  Atendimento aos pais quanto às atividades de assessoramento dos alunos; 
b)  Apoio aos serviços administrativos, analisa, organiza, registra e documenta os fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida 
funcional dos servidores da escola;  
c)  Coordena e supervisiona os trabalhos do funcionamento da escola; 
d)  Atendimento educacional ao aluno, ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral; 
e)  Zela pela identidade da vida escolar do aluno e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Atendimento ao público, Serviços administrativos e rotinas processuais para publicações, orientação no ao Auxiliar Administrativo, 
assessora a diretoria a fim de atender as necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria, visando o melhor desempenho da 
equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços de apoio ao Agente Administrativo, controle interno, atendimento ao público, serviços administrativos, atende as 
necessidades relacionadas à funcionalismo da Secretaria,  visando o melhor desempenho da equipe e a efetividade na execução. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
  
PROFESSOR 
Participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE CRECHE 
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Em sua função participa ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola com o objetivo de fundamentar e esclarecer a 
concepção da infância, realiza a troca de fraldas de crianças; dar banho em crianças menores de um ano caso vomitem ou tenham 
diarreia. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
Realiza atividades de assessoramento à direção da escola, apoia  serviços administrativos, analisa, organizar, registra e documenta 
fatos ligados à vida escolar dos alunos e à vida funcional dos servidores da escola, coordena  e supervisiona  os trabalhos da 
secretaria da escola, atende ao pessoal da escola, da comunidade e ao público em geral, zela pela identidade da vida escolar do aluno 
e pela autenticidade dos documentos escolares. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, atitudes, emoções e 
sentimentos, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a comunidade,  ajuda o professor a lidar com as 
dificuldades de aprendizagem dos alunos, aplica  a legislação educacional do país. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da escola, ajuda o professor a 
compreender o comportamento dos alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles, responsável pelo desenvolvimento 
pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Realiza suas atividades de serviços de limpezas gerais, coleta e retirada de lixo das instalações e dos sanitários: 
A realização diária de limpeza (faxina) nas instalações e principalmente nos banheiros de uso coletivo, pode incidir em contato com 
agentes de risco de origem biológica. 
No ambiente limpeza das, pátio, refeitório e sanitários de uso coletivo, a concentração de agentes biológicos presente no lixo com 
restos alimentares e nas dejeções humanas é muito maior do que nas salas de aula e secretaria. A frequência de alunos e sua 
diversidade podem sujeitar o ASG à contaminação. 
A faxina e higienização sujeita o ASG ao contato com agentes químicos tóxicos se de uso excessivo. Os produtos de limpeza 
normalmente utilizados nestes serviços são constituídos de álcalis cáusticos e de substâncias irritantes (hipoclorito). 
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As atividades de limpeza, coleta de restos alimentares, higienização, coleta de lixos, manuseia e remoção de dejetos, requerem 
obrigatoriamente a utilização de EPI's. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
TRABALHADOR BRAÇAL - JARDINEIRO 
Realiza suas atividades Na limpeza e conservação dos jardins, o trabalhador braçal é o ajudador de serviços de apoio na conservação 
da limpeza diária, requerem obrigatoriamente a utilização dos  EPI's: 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
CUIDADOR DE ALUNO PNE 
Realiza suas atividades lúdicas aos alunos, administração de medicamentos, mediante prescrição médica, auxilia os estudantes nas 
refeições,  higiene corporal, escrita/digitação, supervisiona a saída dos alunos ao final do período,  participa das reuniões, dos eventos, 
de planejamentos e das formações que são oferecidas pela SEMED ou pela própria escola. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres. 
 
MONITOR DE ALUNOS 
Acompanha a adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries iniciais de um segmento, analisa como o aluno se 
organiza, como se ocupa, quais  brincadeiras e atividades que privilegia no dia a dia, Observar os valores que circulam longe do olhar 
dos professores. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Cuida da disciplina entre a instituição e o estudante,  realiza ações formativas para as crianças e jovens interagir  nos diversos espaços 
(como o pátio, os corredores, as quadras, o refeitório, o banheiro etc.).  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Realiza suas atividades com alunos surdo, participa da elaboração da Proposta Pedagógica da escola, elabora e cumpri plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zela pela aprendizagem dos alunos.  
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
CARPINTEIRO 
Exerce suas atividades em reparos, monta e assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-ferramentas, trabalho à céu 
aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações, define traçados que dimensionam tubulações; específica e inspecionar materiais, 
prepara locais para instalações, realiza pré-montagem e instala tubulações em galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, 
trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,   está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BOMBEIRO HIDRAULICO 
Opera em projetos de instalações de tubulações juntamente com o Bombeiro Hidráulico, ou em caso de emergência ele próprio faz o 
dimensionamento de  tubulações,  inspeciona materiais, prepara locais para instalações, realiza pré-montagem para instalação das  
galerias, trabalho à céu aberto com exposição ao calor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada no Anexo XIV da 
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de 
dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades está enquadrada dentre aquelas consideradas insalubres grau médio. 
 
ELETRICISTA 
Opera em manutenção e repara fiação elétrica em equipamentos elétricos e eletrônico, realiza manutenção e reparos, acompanhando 
as solicitações do setor, trabalhos internos (SEMED) e externos (escolas), se necessário. 
 
Medidas de Proteção e Prevenção 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
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Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,    está relacionada na NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade,  constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 
de 16 de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas (10%) 
 
VIGIA 
Atribui sua vigilância e atenção ao funcionamento adequado no local de trabalho, em casos de anormalidades  na rotina  de trabalho ou 
eventuais emergências, aciona sua chefia imediata, atende os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados, 
exerce outras atribuições correlatas. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função, não   está relacionada na  NR 16 – 
Atividades e Operações  Perigosas, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 de dezembro 
de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas periculosas. 
 
AUXILIAR DE COZINHA 
Exerce suas atribuições na cozinha na organização e pré-preparo de alguns alimentos, lava, descasca ou corta os alimentos, sendo 
orientado pela cozinheira. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
 
 

34. CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO DE QUEIMADOS - CAEEQ. 

Rua Francisco Xavier de Oliveira, 230 – Centro – CEP 26325-100 

Ambiente de trabalho destinado ao atendimento de indicação da SEMED, para crianças especiais, com mesas, cadeiras, armário e 
equipamentos eletrônicos. 
 
Local com 7 salas, banheiros, cozinha improvisada, em boa conservação, piso revestido em cerâmica, paredes de alvenaria com tijolos 
aparentes e divisórias, teto em alvenaria, iluminação e ventilação artificial e natural, com portas  e janelas. 
 
Atividades do local: 
a)  Atendimento especializado aos alunos com necessidades especiais; 
b)  Apoio aos serviços profissionais   ligados à vida laboral dos alunos com necessidades especiais; 
c)  Zela pela identidade da vida laboral do aluno e pela autenticidade dos documentos. 
 
PROFESSOR 
Participa da Proposta Pedagógica com implementação específica para crianças especiais, elabora e cumpri plano de trabalho segundo 
a proposta pedagógica da CAEEQ, zela pela aprendizagem dos alunos, estabelece e implementa estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento. 
 
Medidas de Prevenção e Proteção Individual 
Utilização de EPI adequado com Certificado de Aprovação (CA) e submeter-se a treinamento em Higiene, Segurança do Trabalho e 
Prevenção de Acidentes. 
 
Considerando que a caracterização da insalubridade relativa às atividades realizadas pela função,  não  está relacionada no Anexo XIV 
da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, constantes da Portaria 3.214/78 MTB de 08 de junho de 1978   e na Lei 593/02 de 16 
de dezembro de 2002 da Prefeitura Municipal e Queimados; 
 
Conclui-se que o ambiente e atividades não estão enquadradas dentre aquelas consideradas insalubres 
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Atos do Secretário Municipal de Administração 
 
O Secretário Municipal de Administração, no gozo de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
Conceder licença inicial para tratamento de saúde aos servidores em conformidade com o art. 75 l, da Lei 1060 de 22 de 
dezembro de 2011 e com base no resultado da Perícia Médica: 
 
PORTARIA N.°977/SEMAD/2019. LIZIA PAULA VIEIRA DA COSTA DOS SANTOS, SEMUS, Auxiliar de Enfermagem, matrícula 
5530/11, 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2017 a 15/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar deverá retornar ao 
trabalho l. Processo: 2725/2019/06 
 
PORTARIA N.°978/SEMAD/2019. KATIA HELENA ROSA, Assessor de Administração das Unidades Escolares. SEMED, Matrícula 
13107/02, 07 (sete) dias a contar de 19/09/2019 a 16/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
4113/2019/05. 
 
PORTARIA N.°979/SEMAD/2019. JUÇARA APARECIDA DE LIMA FERREIRA, SEMUS, Auxiliar de Enfermagem, matrícula 2412/01, 
65 (sessenta e cinco) dias a contar de 08/07/2019 a 10/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar deverá retornar ao 
trabalho. Processo: 3064/2019/06, 
 
PORTARIA N.°980/SEMAD/2019. HELIETE DE MELLO GOMES, SEMED, Professor, matrícula 11271/01, 15 (quinze) dias a contar de 
06/09/2019 a 20/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar deverá retornar ao trabalho. Processo: 4099/2019/05 
 
PORTARIA N.°981/SEMAD/2019. ELAINE DE AZEVEDO DA SILVA, SEMED, Secretario Escolar, matrícula 11035/01, 60 (sessenta) 
dias a contar de 15/08/2019 a 13/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3758/2019/05. 
 
PORTARIA N.°982/SEMAD/2019. GABRIELLE CRISTINE CORDEIRO DA SILVA, SEMED, Professor II, matrícula 11972/01, 21 (vinte 
e um) dias a contar de 06/09/2019 a 26/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4159/2019/05. 
 
PORTARIA N.°983/SEMAD/2019. RAFAELA GONÇALVES RIBEIRO, SEMUS, Coordenador de Centro de Saúde (Cargo 
Comissionado). Matrícula 13079/01, 15 (quinze) dias a contar de 05/08/2019 à 03/10/2019. Após este período o requerente deverá 
retornar ao trabalho. Processo: 3946/2019/06. 
 
PORTARIA N.°984/SEMAD/2019. SÔNIA MARTINS DE MENEZES DA ROCHA, SEMED, Professor II, matrícula:11445/01, 15 (quinze) 
dias a contar de 05/09/2019 à 23/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4061/2019/05. 
 
PORTARIA N.°985/SEMAD/2019. MARIA JOSÉ FONSECA FERNANDES ABREU, Professor, matrícula 7626/01, 30 (trinta) dias a 
contar de 01/07/2019 a 30/07/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 2951/2019/05 
 
PORTARIA N.°986/SEMAD/2019. CÉLIA CRISTINA DE OLIVEIA, SEMED, Auxiliar de Serviços Gerais, SEMED, matrícula 3080/51, 
120 (cento e vinte) dias a contar de 30/05/2019 à 26/09/2019. Após este período requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
2467/2019/05. 
 
PORTARIA N.°987/SEMAD/2019. MICHELE ALVES JULIO, Professora II, SEMED. Matrícula: 4810/01. 30 (trinta) dias a contar de 
19/09/2019 à 18/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar a novo exame pericial. Processo: 4302/2019/05 
 
PORTARIA N.°988/SEMAD/2019. ARLINDO RIBEIRO BARBOSA, Vigia, SEMUSOP.  Matrícula: 15930/71. 15 (quinze) dias a contar 
de 23/09/2019 à 07/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar a novo exame pericial. Processo: 4291/2019/29. 
 
PORTARIA N.°989/SEMAD/2019. AMANDA CODEÇA DAS MERÇES, Professor II, SEMED.  Matrícula: 11227/01. 60 (sessenta) dias a 
contar de 22/08/2019 à 20/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar a novo exame pericial. Processo:3801/2019/05. 
 
Conceder licença maternidade às servidoras em conformidade com o art. 94 § 6º, Lei 1060 de 22 de dezembro de 2011 e com 
base no resultado da perícia médica: 
 
PORTARIA N.°990/SEMAD/2019. NATALIA SANTOS DA SILVA COSTA, Professora II, SEMED, matrícula:11706/01. 120 (cento e 
vinte) dias a contar de 20/06/2019 à 17/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar a novo exame pericial. Processo: 
2750/2019/05. 
 
PORTARIA N.°991/SEMAD/2019. CÍNTIA FRANCELINO DE BARRO SILVA, Agente Comunitário de Saúde 2º Região, SEMUS.  
Matrícula:12796/01. 120 (cento e vinte) dias a contar de 23/09/2019 à 20/01/2019. Após este período o requerente deverá retornar a 
novo exame pericial. Processo:4339/2019/06. 
 
Conceder licença inicial para tratamento de saúde aos servidores em conformidade com o art. 75 l, da Lei 1060 de 22 de 
dezembro de 2011 e com base no resultado da Perícia Médica: 
 
PORTARIA N.°992/SEMAD/2019. JAIR SILVA, Professor I, SEMED, matrícula: 10868/01. 15 (quinze) dias a contar de 17/09/2019 à 
01/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4268/2019/05. 
 
PORTARIA N.°993/SEMAD/2019. ANA PAULA RONGEL ROCHA, Psicólogo, SEMUS, matrícula: 4364/81. 30 (trinta) dias a contar de 
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25/09/2019 à 24/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4341/2016/06. 
 
PORTARIA N.°994/SEMAD/2019. JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Trabalho braçal e jardineiro, SEMADA, matrícula: 5803/01. 60 
(sessenta) dias a contar de 12/07/2019 à 23/08/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
3236/2019/05. 
 
PORTARIA N.°995/SEMAD/2019. ROSANGELA DE SOUZA VALLADARES, Auxiliar de Enfermagem, SEMADA, matrícula: 7259/11. 
60 (sessenta) dias a contar de 02/08/2019 à 30/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
3516/2019/06. 
 
PORTARIA N.°996/SEMAD/2019. JULIANA BARROS ISIDORO, Subsecretário Adjunto de Administração, SEMUS.  Matrícula: 
12467/02. 14 (quatorze) dias a contar de 29/08/2019 à 11/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. 
Processo: 4009/2019/06. 
 
PORTARIA N.°997/SEMAD/2019.THAMIRES APARECIDA DA COSTA DE SOUZA, Cuidador de Alunos PNE, SEMED, matrícula: 
12/762/01. 90 (noventa) dias a contar de 01/07/2019 à 28/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. 
Processo: 1065/2019/05. 
 
PORTARIA N.°998/SEMAD/2019. ANDREA CRITINA DA SILVA VELOSO DE SOUSA, Enfermeira, SEMUS. Matrícula: 3458/41. 15 
(quinze) dias a contar de 21/08/2019 à 04/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar deverá retornar ao trabalho. 
Processo: 3914/2019/06. 
 
PORTARIA N.°999/SEMAD/2019. TAFFAREL DA SILVA MENDES, Professor I, SEMED. Matrícula: 11739/01. 30 (trinta) dias a contar 
de 07/08/2019 à 05/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3795/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1000/SEMAD/2019. ISABEL DE SANTANA, Professor II, SEMED, matrícula: 3609/91, 08 (oito) dias a contar de 
20/08/2019 à 27/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3883/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1001/SEMAD/2019. MARCIA ALMEIDA PERARO, Professor II, SEMED, matrícula: 1527/01, 30 (trinta) dias a contar de 
21/08/2019 à 19/09/2019.  Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho Processo: 3868/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1002/SEMAD/2019. ROZANE DE ANDRADE GOMES, ASG, SEMUS, matrícula: 4378/81, 75 (setenta e cinco) dias a 
contar de 29/07/2019 à 11/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho Processo: 3638/2019/06. 
 
PORTARIA N.°1003/SEMAD/2019. RENATA DIAS GUIMARÃES, Dentista, SEMUS, matrícula: 3495/91, 60 (sessenta) dias a contar de 
15/09/2019 à 12/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar a novo exame pericial. Processo: 3303/2019/06. 
 
PORTARIA N.°1004/SEMAD/2019. HELIETE DE MELO GOMES, Professor II, SEMED, matrícula:311271/01, 05 (cinco) dias a contar 
de 26/08/2019 à 30/08/2019.  Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho Processo: 3934/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1005/SEMAD/2019. TATIANA TOMÁS CISNE, Professor II, SEMED, matrícula: 11052/01, 20 (vinte) dias a contar de 
12/08/2019 à 31/08/2019.  Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3915/2019/06. 
 
PORTARIA N.°1006/SEMAD/2019. FÁTIMA DANIELE ABRANTES DOS SANTOS, Professor II, SEMED, Matrícula: 4747/31.60 
(sessenta) dias a contar de 05/08/2019 à 03/10/2019.  Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
3567/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1007/SEMAD/2019. MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE MORAIS, Professor II, SEMED, matrícula: 5033/41. 15 (quinze) 
dias a contar de 04/09/2019 à 18/08/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4092/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1008/SEMAD/2019. RENIVALDO DA ROCHA PAES LEME, Agente Administrativo, SEMED, matrícula: 4262/51. 15 
(quinze) dias a contar de 06/09/2019 à 20/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
4047/2018/05. 
 
PORTARIA N.°1009/SEMAD/2019. BRUNO DOS SANTOS FARIAS, Chefe da Divisão Administrativa, SEMCONSESP, matrícula: 
7879/44. Tendo em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do Médico Perito, encerra o presente processo, por 
não comparecimento a perícia médica e solicitação de exoneração do cago, conforme portaria 673/19,de 04/07/2019. Após este 
período o requerente deverá retornar a novo exame pericial. Processo: 3934/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1010/SEMAD/2019. CYRUS CERCILIER BRASIL, Professor I, SEMED, matrícula: 11353/01. Tendo em vista o 
resultado da perícia médica e com base na conclusão do Médico Perito, conforme folha 13, o indeferimento deste processo. Processo: 
3358/2019/05. 
 
Conceder licença inicial para tratamento de saúde aos servidores em conformidade com o art. 75 l, da Lei 1060 de 22 de 
dezembro de 2011 e com base no resultado da Perícia Médica: 
  
PORTARIA N.°1011/SEMAD/2019. KELLEN FURTADO BORJE BADARÓ, Auxiliar de Creche, SEMED, matrícula: 12614/01. 07 (sete) 
dias a contar de 26/09/2019 à 02/10/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4343/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1012/SEMAD/2019. RENATA AMBRÓSIO DE AZEVEDO MELO, Professor II, SEMED, matrícula: 4951/41. 142 (cento 
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e quarenta e dois) dias a contar de 06/05/2019 à 24/09/2019. Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
2129/2019/05. 
 
Concedido limitação física atestada pela junta médica. A servidora será readaptada de suas funções temporariamente pelo 
período de 02(dois) anos a contar de 25/09/2019 a 23/09/2021. Após esse período a requerente deverá dirigir-se a divisão de 
perícia médica para agendamento da reavaliação por junta médica. 
 
PORTARIA N.°1013/SEMAD/2019. CRISTIANE TELES NORMANDO ALVES, Professor II, SEMED, matrícula: 12185/01 30 (trinta) 
dias a contar de 30/07/2019 à 28/08/2019.  Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3518/2019/09 
 
PORTARIA N.°1014/SEMAD/2019. MICHELE DE MENEZES MATOS, Orientador Pedagógico, matrícula: 11959/01, SEMED. Tendo em 
vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, conforme folha 08(oito), datado de 12/09/2019 a 
19/09/2019, conforme despacho de folhas 08 datado de 19/09/2019. Processo. 4040/2018/05. 
 
PORTARIA N.°1015/SEMAD/2019. BÁRBARA CARIOCA DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, Matrícula: 12526/01, SEMUS. Tendo 
em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 09 (nove) dias a contar de 
25/08/2019 a 02/09/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3940/2019/06. 
 
PORTARIA N.°1016/SEMAD/2019. ROSELI PEREIRA FERREIRA, Agente de Defesa Civil, matrícula: 4331/01.SEMDEC. Tendo em 
vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 30 (trinta) dias a contar de 
03/09/2019 a 02/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3948/2019/27. 
 
PORTARIA N.°1017/SEMAD/2019. MARCELO NEVES FERREIRA, Contador, matrícula: 4430/01, SEMFAPLAN. Tendo em vista o 
resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 30 (trinta) dias a contar de 25/09/2019 
a 24/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4451/2017/02. 
 
PORTARIA N.°1018/SEMAD/2019. VALÉRIA DAS GRAÇAS SILVA MACHADO JOSÉ, Professor II, matrícula: 1690/01.SEMED. 
Tendo em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 15 (quinze) dias a 
contar de 17/10/2019 a 31/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4656/2019/05 
 
PORTARIA N.°1019/SEMAD/2019. MARIA APARECIDA DOS SANTOS, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula: 4408/31.SEMED. 
Tendo em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 10 (dez) dias a 
contar de 16/10/2019 a 25/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4645/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1020/SEMAD/2019. TATIANA DE JESUS OLIVEIRA, Auxiliar de Creche. Matrícula: 12632/01.SEMED. Tendo em vista 
o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 04 (quatro) dias a contar de 
08/10/2019 a 11/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4580/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1021/SEMAD/2019. MICHELE SPERENDIO DA SILVA MOURA, Agente Comunitário de Saúde. Matrícula: 
13258/01.SEMUS. Tendo em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 
220 (duzentos e vinte) dias a contar de 28/03/2019 a 02/11/2019, Após este período o requerente deverá entrar com processo de 
licença maternidade. Processo: 1425/2019/06. 
 
PORTARIA N.°1022/SEMAD/2019. MONICA GARCIA DE OLIVEIRA, Professor II, matrícula: 10911/01.SEMED. Tendo em vista o 
resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 15 (quinze) dias a contar de 
10/10/2019 a 24/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4645/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1023/SEMAD/2019. VANIA FREIRE RIBEIRO SOARES, Assessor de Serviços de Imagem, matrícula: 
13715/01.SEMUS. Tendo em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 
10 (dez) dias a contar de 11/09/2019 a 25/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 
4315/2019/06. 
 
PORTARIA N.°1024/SEMAD/2019. ADRIANA SILVA DOS SANTOS, Orientador Educacional. Matrícula: 10835/01.SEMED. Tendo em 
vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 15 (quinze) dias a contar de 
16/09/2019 a 30/09/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4307/2019/05. 
  
PORTARIA N.°1025/SEMAD/2019. MICHELE DE MENEZES MATOS, Orientador Pedagógico. Matrícula: 11959/01.SEMED. Tendo em 
vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 38 (trinta e oito) dias a contar 
de 31/07/2019 a 06/09/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 3374/2019/03. 
 
PORTARIA N.°1026/SEMAD/2019. ERIKA CARVALHO DA SILVA, Professor II, matrícula: 11065/01. SEMED. Tendo em vista o 
resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 45 (quarenta e cinco) dias a contar de 
27/08/2019 a 10/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4247/2019/05. 
 
PORTARIA N.°1027/SEMAD/2019. MONICA REGINA NASCIMENTO ALVES DA SILVA. Professor II, matrícula: 12368/01, SEMED. 
Tendo em vista o resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 01 (Um) ano a 
contar de 08/10/2019 a 07/10/2019, Após este período o requerente deverá dirigir-se a divisão de perícia médica, para agendamento 
da reavaliação por junta médica. Processo: 4604/2018/05. 
 
PORTARIA N.°1028/SEMAD/2019. MONICA GARCIA DE OLIVEIRA. Professor II, matrícula: 10911/01, SEMED. Tendo em vista o 
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resultado da perícia médica e com base na conclusão do médico perito, concedendo a servidora 15 (quinze) dias a contar de 
10/10/2019 a 24/10/2019, Após este período o requerente deverá retornar ao trabalho. Processo: 4611/2019/05. 
 

ANDRÉ PEREIRA BAHIA 
Secretário Municipal de Administração 

 

                  Atos do Secretário Municipal de Defesa Civil 
 

ATO Nº 008/19, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
“ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE AÇÕES COORDENADAS – GRAC, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019” 
 
Considerando o Art. 8º da Lei 12.608 de 10 de abril de 2012; 
Considerando o Capitulo I do Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010; 
Considerando o Marco da Ação de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030; 
Considerando o Grupo de Ações Coordenadas (GRAC); 
Considerando o Grupo de Gestão de Riscos de Desastres (GGRD); 
Considerando o Plano Municipal de Contingências (PLANCON); 
Considerando O Decreto 2349/18 de 27 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa Civil - 
SIMDEC; 

RESOLVE: 
Art.  1º -  Tornar público que aos 23 dias do mês de outubro, reuniram-se no auditório da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 
localizado à na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizado a Rua Hortência, nº 06 – Centro – Queimados, para estabelecer 
parâmetros mínimos de ações junto ao Sistema Municipal de Defesa Civil (SIMDEC) e o Grupo de Atividades Coordenadas (GRAC), 
dentre outras considerações. 
 
Art. 2º - foi apresentado pela SEMDEC, informações pertinentes ao Plano Municipal de Contingências, a Planilha de 
Responsabilidades para publicação ainda no mês de outubro visando atender o período de verão de 19/20 a contar de novembro de 
2019 até março de 2020, e ainda o sistema de alerta e alarme por SMS, Comunicação por Grupos de WhatsApp e sistema de cadastro 
de SMS pelo 40199 do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Art. 3º Ficou acordado simulado de mesa que visa capacitar os componentes do GRAC para participação na Coordenação e ativação 
do Gerenciamento de Crise – GECRI, este que será realizado com a participação da Regional de Defesa Civil da Baixada Fluminense 
e convidados dos órgãos de Defesa Civil Municipais, que ocorrerá no dia 11 de novembro de 2019, com início às 10 horas na 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SEMUTTRAN - Rua Padre Marques, nº 314 - Centro.  
 
Art. 4º Ficou combinado com a SEMAS, após a realização do simulado de mesa, a aplicação de simulado de campo no Bairro Santa 
Rosa, a acertar detalhes, inclusive das ações municipais a serem ofertadas na ocasião de cadastro dos moradores para 
aplicação de simulado. 
 
Art. 5º A reunião do Grupo de ações Coordenadas contou com a participação de representantes das seguintes Secretarias: 
 
SEMDEC, SEMED, CERIMONIAL-GAP do PREFEITO, SEMUR, SEMCONSESP, SEMCOM, SEGOV, SEMTI, PREVIQUEIMADOS, 
SEMADA, SEMUTTRAN, SEMUCTUR, SEMUSOP, SEGOV, SEMAS, SEMUTER, SEMDRAG, SECRETARIAS DE ASSUNTOS 
ESTRATÉGICOS, CGM, SEMUHAB, SEMFAPLAN, VICE-PREFEITO, SEMUS, SEMOB. 
 
DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS: 
Regional de Defesa Civil – REDEC que mantém a aproximação de nosso ente estadual, e GRID LAB que executa a manutenção nos 
sistema de alerta e alarme por sirenes. 
 
Art . 6º - foram abordado assuntos relevantes e pertinentes as ações de Defesa Civil e Ações Coordenadas. 
 
SEMADA, citando a importância da inclusão e junção de Educação Ambiental nos projetos aplicados pela SEMDEC e SEMADA, além 
de observações acerca de Projeto do Comitê Guandú. 
 
SEMUCTUR, Disponibilizando espaço para encontro das reuniões do GRAC, desde que ocorra nos dias de Quinta Feira, e convite 
para repasse das informações relacionadas ao sistema de comunicação de alertas de desastres para alunos de projetos de diversos 
Bairros de Queimados que freqüentam a SEMUCTUR nos dias de segunda a quarta. 
 
SEMDEC, em palavras do Subsecretário respondendo, observações quando a participação efetiva das demais secretarias, frisando a 
importância da velocidade de respostas. Informando sobre as ações que a Defesa Civil pretende executar, dentre elas, a colocação de 
barraca na praça Nossa Senhora da Conceição para difundir as ações, em particular sobre o sistema de SMS, alerta e alarme e canais 
de comunicação com aos Munícipes e transeuntes, distribuir panfletos e informar a pretensão da execução do Calendário das ações de 
Defesa Civil. 
 
REDEC, Major Samir citou boas práticas de simulado de mesa e o quanto pode colaborar nas ações municipais, sendo o simulado de 
mesa necessita ser executado em duas partes, esse que norteia a ativação do Gabinete de Crise, onde a ênfase não é a resposta e 
sim a Coordenação do evento, e o que podemos esperar de resultados.  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.257-2010?OpenDocument
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A Secretaria de Assuntos Estratégicos, nas palavras do Secretário frisou sobre o assoreamento dos rios e a aproximação com o INEA. 
 
SEMUSOP, Com observações relevantes ao dever de casa, em relação ao monitoramento e fiscalização de novas construções em 
locais que já foram atendidos pelo poder público municipal e tornaram a iniciar construções irregulares. 
 
SEMDRAG, observações quanto à manutenção dos rios em contato com INEA, que o mesmo já solicitou através de ofícios sem 
respostas, e observação para a construção dos pilares no Rio Queimados as margens da Dutra, este que recebe as águas dos 
Rios Abel, Camorim e Camboatá, que potencializam as ocorrências de transbordo de leito devido à retenção de resíduos 
provenientes de descarte inadequado.  
 
SEMAS, sugestão de estender a capacitação a centros religiosos e criar mecanismos de aproximação com os mesmos, falando 
também sobre o assoreamento os pilares da ponte do Bairro Santa Rosa, que já tem a solicitação através de processo da PMQ. 
Fica combinado com a SEMAS e SEMDEC, a visitação ao Bairro Santa Rosa no dia 18 de Novembro de 2019, para cadastro de 
moradores e informe sobre a intenção de execução do simulado de evacuação a ocorrer ainda no me de Novembro. 
 
SEMCONSESP, reforça as idéias de boas práticas em relação à conscientização e monitoramento já citados acima. 
 
SEMCOM, acertou que intensificará as informações relacionadas ao repasse de informações do cadastro de SMS através do 
40199, com envio de CEP para recebimento das informações, WhatsApp. 
 
SEGOV, fez observações sobre o sistema de energia elétrica que alimenta as sirenes, no entanto a Estado do RJ, retomou as 
atividades quanto ao Gerenciamento e manutenção através da CEMADEN e da Empresa GRID LAB. 
 
EMPRESA GRID LAB, ficou acertada para os dias 06 e 08 de Novembro a execução do teste de sirenes e a tentativa de realizar 
contato com Centros religiosos e ou moradores para cadastro e entrega de chave do sistema de sirene. 
 

VAGNER LUIZ DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Defesa Civil 

 

Atos do Poder Legislativo 
 
ATO nº 055/2019. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - RJ, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais; PUBLIQUE-SE de acordo com o artigo 125 Parágrafo primeiro do REGIMENTO INTERNO, a ORDEM DO DIA DA 60ª 
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019: 
 
PROJETO DE LEI: 330/19 AUTOR: MESA DIRETORA 
ASSUNTO: “ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI N° 1505/19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
Art. 1º - Ficam alterados os artigos 32 e 33 da Lei 1505/2019 que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 32 – A progressão funcional do servidor da Câmara Municipal dar-se-á pela promoção por antiguidade. 
Art. 33 - A progressão ocorrerá em intervalos de 4 (quatro) anos de serviço efetivo prestado pelo servidor, computados nos 

termos previstos nesta Lei, conforme o Anexo I.” 
 

Art. 2º - Ficam revogados os § 1º, 2º e 3º do artigo 33 da Lei 1505/2019. 
 
Art. 3º - Fica alterado o artigo 37 da Lei 1505/2019 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
       “Art. 37 - Será concedida gratificação especial de formação acadêmica, sobre os vencimentos base da Classe a que pertence, de 
100% (cem por cento) para o servidor portador de diploma de Ensino Superior pertencentes aos níveis I, II e III do Anexo II, passando 
a mesma a fazer parte dos vencimentos do servidor.” 
 
Art. 4º - - Ficam alterados os anexos I e II da Lei 1505/2019, que ficam consolidados na forma como especifica a presente Lei. 
 
Art. 5º - Fica revogado o anexo IV da Lei 1505/2019, que fica consolidado na forma como especifica a presente Lei. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.  
 

ANEXO I 
CARGOS ESPECIALIZADOS 

TABELA DE NÍVEIS, CLASSES E VENCIMENTOS 
 
 

Níveis 
Classes (valores em reais)   

A B C D E F G H 

I 1.950,00 2.047,50 2.149,87 2.257,36 2.370,23 2.488,74 2.613,17 2.743,83 

II 2.103,08 2.208,24 2.318,65 2.434,58 2.556,31 2.684,13 2.818,33 2.959,25 

III 4.877,37 5.121,24 5.377,30 5.646,17 5.928,48 6.224,90 6.536,15 6.862,95 

IV 9.173,07 9.631,72 10.113,31 10.618,97 11.149,92 11.707,42 12.292,79 12.907,43 
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Níveis 
Classes (valores em reais)  

I J K      

I 2.881,02 3.025,07 3.176,32      

II 3.107,21 3.262,57 3.425,70      

III 7.206,10 7.566,41 7.944,73      

IV 13.552,80 14.230,44 14.941,96      

 
 

ANEXO II 
CARGOS ESPECIALIZADOS 

CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS POR NÍVEL 
 

 
 

ANEXO IV 
CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

CARGOS ESPECIALIZADOS DE NÍVEL I, II, III e IV 
 

Curso Pontuação por Certificado 

Ensino Médio (apenas nível I) 50 

Ensino Superior 50 

Pós-Graduação Lato Sensu 75 

Pós-Graduação Strito Sensu em Nível de Mestrado 100 

Pós-Graduação Strito Sensu em Nível de Doutorado 125 

Curso de Curta Duração de até 10h/aula - Máximo 10 cursos por progressão 5 

Curso de Curta Duração de11 até 20h/aula  10 

Curso de Curta Duração com mais 21h/aula  15 

 
 

CARGOS ESPECIALIZADOS DE NÍVEL V 
 

Curso Pontuação por Certificado 

Pós-Graduação Lato Sensu 75 

Pós-Graduação Strito Sensu em Nível de Mestrado 100 

Pós-Graduação Strito Sensu em Nível de Doutorado 125 

Curso de Curta Duração de até 10h/aula – Máximo 10 cursos por progressão 5 

Curso de Curta Duração de 11 até 20h/aula  10 

Curso de Curta Duração com mais 21h/aula 15 

 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 017/2019   AUTOR: MESA DIRETORA 
ASSUNTO: “REVOGA A RESOLUÇÃO 187/2019”. 
 
Art.1º – Fica Revogada a Resolução nº. 187/2019, de 07 de Agosto de 2019, que dispõe sobre a instituição e regulamentação da 
Verba Indenizatória do exercício parlamentar, e dá outras providências.  
 
Art. 2. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Cargo Nível 

Auxiliar de Serviços Legislativos I 

Auxiliar de Secretaria 

II 
 

Recepcionista 

Auxiliar Administrativo 

Agente Administrativo 

Tesoureiro 

Técnico em Informática 

Gestor de Patrimônio 

Redator de Atas 

Almoxarife 

Técnico em Contabilidade 
III 

Coordenador Legislativo 

Procurador IV 
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Avisos, Editais e Notificações 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS 
PREGÃO PRESENCIAL N°3.2019 

3ª CONVOCAÇÃO 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para abastecimento da rede de saúde mental 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13.0817.18 
RETIRADA DO EDITAL:  www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho 
Hemetério de Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma 
de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 12/11/2019 às 10:00 horas.  
 

Lívia da S. M. de Assis Quintanilha 
Pregoeiro 
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