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RETIFICAÇÃO II 
 
 
 
 
O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH, no uso de suas atribuições, torna pública a 
retificação II do Edital nº 58, de 4 de novembro de 2022, nos termos a seguir.   
 
 

1- Fica incluído ao Edital nº. 58, de 4 de novembro de 2022, a função de TÉCNICO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO, prevista no item 1.3, com as seguintes especificações: 
 

FUNÇÃO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
NÍVEL: NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO ASSISTENCIAL 
SALÁRIO BASE: R$ 2.416,01 
NÚMERO DE VAGAS: Cadastro Reserva  
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais 

 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS  
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo ministério da educação com Curso Técnico de Segurança do Trabalho e registro 
ativo no Ministério do Trabalho.  
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Vivenciar a identidade organizacional do ISGH; Participar da elaboração e implementar política de saúde e 
segurança no trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis 
de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na 
área de saúde e segurança no trabalho; Participar de perícias e fiscalizações, integrando processos de 
negociação; Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Gerenciar documentação de SST; 
Investigar, analisar acidentes de trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle; Fazer a emissão 
de CAT, elaborar relatório técnico; Participar do preenchimento do PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário); Avaliar qualitativa e quantitativamente os riscos ambientais, realizando o levantamento 
necessário; Fazer levantamento e medições ambientais de insalubridade e periculosidade; Ajudar na 
elaboração de análise ergonômica dos postos de trabalho; Fazer levantamento de dados qualitativos e 
quantitativos dos riscos ambientais, realizando inspeções ambientais e ajudando na elaboração do PPRA 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); Realizar as medições necessárias para identificar os riscos 
no processo de trabalho no Mapeamento de Riscos; Especificar, fornecer e orientar o uso correto do EPI; 
Ministrar treinamentos de integração e periódico nas unidades; Inspecionar as áreas quanto ao cumprimento 
do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde; Inspecionar as caixas de alarme, hidrantes, 
bombas de incêndio, extintores de incêndio, rotas de fuga e de abandono; Participar e colaborar com as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.  
 
NÚMERO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA: conforme quadro “NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
ASSISTENCIAL”, do item 5.1, do Edital.  
 
DATA E TURNO DA PROVA: dia 8/1/2023, tarde (15h00min). 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Riscos de acidentes; Acidentes de trabalho; Mapa de Risco; E-social Atividades e operações insalubres e 
perigosas; Ergonomia; Gerenciamento de resíduos de saúde; Riscos ambientais de trabalho. Equipamentos 
de proteção individual; Doenças ocupacionais; PCMSO E PPRA; Comunicação de Acidentes do Trabalho; 
CAT Conhecimentos sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; Normas Regulamentadoras 
relativas à Medicina e Segurança do Trabalho com ênfase na NR32. Acreditação Hospitalar. 
 

2- O Edital nº 2022/58 será consolidado de modo a contemplar as alterações decorrentes deste Termo 
de Retificação. 
 

3- Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, 
permanecendo inalterados os demais itens do edital. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
FORTALEZA/CE, 11 de novembro de 2022. 

 

 

 
FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU 

Diretor Presidente 
 


