SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 – SAAE

RETIFICAÇÃO N° 001/2012
Fica retificado a Atribuição para o cargo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
as demais ficam inalteradas.
14. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Descrição das Atribuições do Cargo:
→ Inspecionar as áreas, instalações e equipamentos do SAAE, observando as condições de segurança,
inclusive as exigências legais próprias, para identificar riscos de acidentes;
→ Recomendar a compra e utilização, fiscalizar e controlar a distribuição e utilização dos equipamentos
de proteção individual e coletivo;
→ Instruir os servidores sobre normas de segurança, combate a incêndio e demais medidas de
prevenção de acidentes, ministrando palestras e treinamento, para que possam agir acertadamente
em casos de emergência;
→ Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes;
→ Investigar e analisar acidentes para identificar suas causas e propor a adoção das providências
cabíveis;
→ Vistoriar pontos de combate a incêndio, recomendando a manutenção, substituição e modificação dos
equipamentos, a fim de mantê-los em condições de utilização;
→ Realizar levantamentos de áreas insalubres e de periculosidade, recomendando as providências
necessárias;
→ Registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e elaborando estatísticas de
acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria das medidas de segurança;
→ Manter contatos com os serviços de outra instituição, utilizando os meios de comunicação oficiais,
para facilitar o atendimento necessário aos acidentados;
→ Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando
a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes;
→ Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto,
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para
aperfeiçoar o sistema existente;
→ Participar dos processos de licitação para aquisição de equipamentos de segurança e parecer
técnico;
→ Solicitar e acompanhar o PPRA e PCMSO, mantendo-os atualizados.
→ Executar outras atribuições afins.
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