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1. INTRODUÇÃO

A análise global do PPRA é de natureza obrigatória para todas as empresas que

admitam trabalhadores como empregados regidos pela CLT. Segundo a NR 9, item

9.2.1.1, deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano,

uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização

dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.

Esta 9ª Análise Global visa principalmente a preservação da saúde e da integridade

física  dos trabalhadores  por  meio  de  medidas  de  Antecipação,  Reconhecimento,

Avaliação e Controle dos riscos existentes no ambiente de trabalho, com intuito de

estabelecer novas metas e prioridades para o próximo período de gestão.

2. DADOS DA EMPRESA

EMPRESA Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado

do Pará - PRODEPA
CNPJ 05.059.613/0001 - 18
CNAE 6311 - 9/00
RAMO DE 

ATIVIDADE

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 

serviços de hospedagem na internet.
GRAU DE RISCO 02 (dois)
ENDEREÇO Rodovia Augusto Montenegro, s/n, Km 10, Icoaraci – Belém -PA, 

CEP.: 66320 - 000
NÚMERO DE 

EMPREGADOS
343 Empregados

Homens: 215

Mulheres: 128
JORNADA DE 

TRABALHO

06:00 HORAS

08:00 HORAS

3. OBJETIVOS

Este programa tem como objetivos:

 Avaliar o desenvolvimento do PPRA anterior;

 Manter  as  boas  condições  dos  ambientes  de  trabalho,  levantando  e

prevenindo os riscos ocupacionais capazes de causar  danos a saúde  e a

segurança dos trabalhadores;
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 Estabelecer novas metas e prioridades para a vigência do novo programa,

assegurando aos trabalhadores padrões adequados de saúde e bem estar

nos ambientes de trabalho.

4. METODOLOGIA

Para a elaboração desta 8ª análise global do PPRA, foram adotadas as seguintes

metodologia:

 Avaliação  do  cronograma  de  ações  do  PPRA  anterior  e  o  seu

desenvolvimento;

 Levantamento das medidas implementadas pela empresa durante a vigência

do PPRA anterior;

 Inspeções nos postos de trabalho da empresa para fazer o reconhecimento

dos riscos envolvidos nas atividades;

 Estabelecimento de novas metas e prioridades de ação para a nova gestão;

 Elaboração da avaliação anual do PPRA.

5. RESPONSABILIDADES

Assegurar o cumprimento à legislação, às normas aplicáveis e aos demais requisitos

subscritos  de  modo a  preservar  o  meio  ambiente  do  trabalho,  possibilitando  um

elevado nível de segurança e saúde para seus colaboradores é um compromisso da

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará, que tem

como ramo  de  atividade  o  Tratamento  de  dados,  provedores  de  serviços  de

aplicação  e  serviços  de  hospedagem  na  internet.  Para  tanto,  assumem-se  as

seguintes responsabilidades:

5.1. RESPONSABILIDADES  DOS GESTORES

 Prover  suporte  ativo  ao  programa,  em  particular,  serviços  especializados

externos quando necessário;

 Alocar os recursos financeiros necessários à execução;
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 Delegar  responsabilidades  e  autoridade  na  execução  das  atividades

constantes do cronograma;

 Delegar  responsabilidades  de  Coordenação  do  desenvolvimento  e

implantação do  PPRA;

 Rever informações sobre o controle do programa;

 Supervisionar  ou  delegar  supervisão  da  execução  das  atividades  deste

programa.

5.2. RESPONSABILIDADE DOS EMPREGADOS

 Relatar fatores ou situações que considerar de risco ao seu superior imediato;

 Relatar acidentes ocorridos ao seu superior imediato;

 Seguir todas as regras e procedimentos de segurança da empresa;

 Seguir os procedimentos de sua tarefa conforme orientação ou treinamento

recebido;

 Cooperar com o SESMT e a CIPA na execução de suas tarefas.

6. DA INTEGRAÇÃO 

Este  documento  manterá  integração com outros  programas e  ações  na  área de

Segurança e Saúde dos empregados desenvolvidos na empresa, em particular, com

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR-7,

de modo a se complementarem, pois enquanto o PPRA tem foco nas condições dos

ambientes de trabalho, o PCMSO tem foco na saúde dos empregados.

O programa de medicina ocupacional a ser  implementado pela empresa deverá ser

articulado com PPRA, principalmente com as avaliações  ambientais, de forma que

os riscos identificados terão que ser de conhecimento da  médica do trabalho, a fim

de direcionar os exames e fazer os acompanhamentos necessários para a adequada

avaliação da saúde dos empregados. Paralelamente, os principais desvios da saúde

encontrados nos exames periódicos, fornecerão indicações das prováveis áreas de

riscos mais críticas para a empresa. Deste modo maximiza-se o uso de informações
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disponíveis em prol de uma efetiva prevenção de ocorrência de desvios de saúde,

através de um bem sucedido controle de riscos ambientais.

Externamente,  este  documento,  além de  cumprir  com um requisito  legal,  deverá

estar   disponível  para  os  órgãos  fiscalizadores,  para  os  empregados  e  para  o

sindicato, quando solicitado.

7. DESENVOLVIMENTO DO PPRA x CIPA

Na etapa de reconhecimento de riscos e priorizarão de ações será considerada a

percepção de riscos dos empregados, expressa no Mapa de Riscos elaborado pela

CIPA  com  a  participação  dos  demais  empregados  e  técnicos  de  segurança  do

trabalho.

A participação dos colaboradores no processo de identificação de situações de risco

e proposição de medidas de controle será garantida através do diálogo contínuo com

os membros da CIPA.

Novos  Empregados  a  serem admitidos  na  empresa deverão  ser  informados dos

riscos inerentes as suas atividades durante os treinamentos recebidos, bem como

através de orientações de segurança pelos membros da CIPA.

8. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

O SESMT periodicamente realizará auditorias para verificação do cumprimento das

medidas  de  segurança  sugeridas  neste  PPRA,  com  todo  aval  da  direção  da

empresa, para monitorar o cumprimento das ações dentro dos prazos apresentados

e aprovados.
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9. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DO PPRA ANTERIOR

Nº AÇÕES ANÁLISE TÉCNICA STATUS

1

Fornecer  EPI's  aos

empregados  adequados

aos  riscos  de  suas

atividades,  em  perfeito

de  estado  de

conservação  e

funcionamento.

A empresa mantém fornecimento diário de EPI's aos seus

funcionários,  conforme comprovam as fichas de entrega

de EPI's, devidamente assinadas e arquivadas em pastas.

Realizado

2

Providenciar  a

substituição das cadeiras

que  apresentam-se  com

defeitos  ou  que  estão

fora  dos  padrões

ergonômicos   de  todos

os postos da empresa.

A empresa comprovam  a substiuição das cadeiras

conforme demonstram as evidências, quais sejam: o

Processo  de  aquisição  e  cópia  de  nota  fiscal  a

compra,  arquivadas   na  pasta  em  rede

-\\10.1.2.10/sesmt/PPRA/PPRA_2018_2019/cumprim

ento das ações/ação 02_Compra de cadeiras

Realizado

3

Prover  curso  de

Reciclagem de NR 10 –

Segurança  em

Instalações  e  Serviços

em eletricidade.

A  empresa  comprova  através   Processo  de

contratação, Lista de Frequência, Certificados, ART

e  fotos  –  que  realizou  o  Treinamento  de  NR  10,

conforme evidências arquivadas  em pasta em rede -

\\10.1.2.10/sesmt/PPRA/PPRA_2018_2019/cumprim

ento das ações/ação 03_Curso  NR 10

Realizado

4

Fazer  aquisição  de

Camisas de Manga longa

para os empregados dos

núcleos e os demais que

realizam  atividades  de

campo.

Não  foram  evidenciadas  comprovações  de  realização

desta atividade.

Não

Realizado

5

Elaborar  o  PMOC  e

Realizara  análise  de  ar

dos  ambientes  da

empresa  com  a  devida

Elaboração  de  laudos

apontando  a  qualidade

do ar.

A  empresa  comprova  através   Processo  de

contratação,  Nota  Fiscal,   Relatório  Técnico   com

ART e  fotos  –  que  realizou  a  atividade,  conforme

evidências  arquivadas   em  pasta  em  rede

- \\10.1.2.10/sesmt/PPRA/PPRA_2018_2019/cumpri

mento das ações/ação 05_Curso  NR 10

Realizado
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Nº AÇÕES ANÁLISE TÉCNICA STATUS

6

Prover  curso  de  Direção

Defensiva  a  todos  os

motoristas da empresa.

Não foram evidenciadas comprovações de realização

desta atividade.

Não

Realizado

7

Retirar  das  salas  da

Microfilamgem  todos  os

lotes  de  papel  que  estão

em  excesso  ou  que

estejam  microfilamados

deixando no local somente

a  quantidade  para  a

produção diária.

A  Atividade  foi  realizada  como   comprovada

através  de  visita  in  loco,  onde  verificou-se  a

organização do espaço, inclusive com melhoria e

ampliação de espaços.

Realizado

8

Regular  o  nível  de

temperatura das salas para

a  faixa  recomendada  pela

NR  17  –  Ergonomia,  qual

seja, entre 20 e 23 ° C.

Atividade realizada parcialmente. Alguns espaços

encontram-se ainda com temperaturas abaixo do

que  recomenda  a  NR  17,  apresentando

condiçoes de frio aos usuários.

Realizado

Parcialme

nte

9

Prover  recuperação  das

calçadas  das  áreas

externas  da  empresa,  em

especial  as  do  jardins  da

parte  frontal  e  lateral  que

dão  acesso  a  entrada  da

empresa.

Atividade  ralizada  conforme  comprovam  as

imagens  arquivadas  em  pasta  em  rede

- \\10.1.2.10/sesmt/PPRA/PPRA_2018_2019/cum

primento  das  ações/ação  09_Recuperação  de

calçadas.

Realizado

10

Organizar os cabeamentos

dos  equipamentos

eletrônicos  dos  postos  de

trabalho que encontram-se

espalhados  ou

desorganizados.

Atividade  realizada  como  verificado  através  de

visita in  loco nos ambientes da empresa,  como

mostra  algumas fotos arquivadas  em pasta em

rede: \\10.1.2.10/sesmt/PPRA/PPRA_2018_2019/

cumprimento das ações/ação10_Organização de

ambieentes.

Realizado

11
Fazer análise Global deste

PPRA

O cumprimeto desta ação é comprovada através da

elaboração deste documento.
Realizado

Das 11 (onze) ações que foram previstas para a gestão do PPRA em análise, 08

(oito) foram realizadas integralmente, 01 (uma) foi cumprida parcialmente e 02 (duas)
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não  foram  realizadas,  de  forma  que  estas  serão  novamente  reprogramadas  e

constarão no cronograma de ações  do novo documento, as quais terão novo prazo

para  cumprimento.

10. INSPEÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO

As  inspeções  nos  locais  de  trabalho  tiveram  por  objetivo   analisar  in  loco  as

condições dos ambientes no que diz respeito a situações de riscos, qualidade do

mobiliário e também buscar informações com os empregados sobre as queixas mais

prevalentes de situações que possam estar afetando a saúde e a segurança dos

mesmos. Ou seja, procederam-se avaliações na tentativa de antecipar e reconhecer

os risocos por atividade nos diversos setores da empresa.

Durante as inspeções, empregados, dos diversos setores da empresa, queixaram-se

de frio. Segundo os mesmos mesmo após intervenções na tentativa de melhorar a

temperatura das salas a condição ainda está muito desconfortável. 

Verificou-se também condições inadequadas durante embarque e desembarque dos

lotes  de  papel  no  setor  da  GTED,  onde  os  empregados  que  desenvolvem  esta

atividade expõem-se a condições de risco de queda devido o arranjo físico do local.

Verificou-se também que há empregados que trabalham interagindo risco de quedas

envolvidos  que  estão  com  o  treinamento  de  reciclagem  desatualizados,  em

desacordo com recomendações da NR 35 – Trabalho em altura.

Durante  a  vigência  do  PPRA  anterior  verificou-se  que  ficaram  pendentes  o

cumprimento de algumas ações constantes do cronograma as quais precisam ser

retomadas. Há também a necessidade de inspecionar os núcleos do interior, para

averiguar os padrões de segurança e conforto nos locais.

Todas  estas  informações  apresentaram-se  de  carater  relevantes  e  servirão  de

referência para o provimento de novas ações as quais balizarão o atingimento das

metas propostas através deste Programa.
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11. REPLANEJAMENTO ANUAL – NOVAS METAS E PRIORIDADES

METAS PRIORIDADE

Reciclar 100% dos motoristas da empresa em direção

defensiva. Máxima

Reciclar 100% dos empregados que realizam Atividades

em Altura, conforme recomenda a NR 35 – Trabalho em

Altura
Máxima

Fazer avaliações Técnicas Qualitativas e Quantitativas

dos Setores Insalubres e perigosos da Empresa. Máxima

Adequar  condiçoes  de  embarque  e  desembarque  na

porta frontal do setor da GTED pra facilitar a logística de

recepção e devolução dos lotes de papel  aos clientes

por meio de veículos.

Média

Avaliar e adequar as condições de conforto ambiental de

100% dos  postos  de  trabalho  da  empresa  de  acordo

com os padrões de ergonomia.
Média

Analisar  as  condições  de  Conforto  e  Segurança  dos

Núcleos da empresa,  do interior. Longa

Execultar  Projeto  de  Combate  incêndio  e  Pânico  e

Sinaliação de Emergências da empresa. Longa

Obs.:   A  PRODEPA,  por  tratar-se  de  uma  empresa  pública,  as  metas  e

prioridades  aqui  definidas  poderão  sofrer  adequações   visto  que  algumas

delas dependem de orçamento que podem ser replanedo pelo governo.
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12. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO/ FUNÇÃO

NIVEL SUPERIOR

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ADMINISTRADOR 2521 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejam, organizam, controlam e assessoram a organização nas áreas de recursos

humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, qualidade; entre

outras;  implementam programas  e  projetos;  elaboram planejamento  organizacional;

promovem  estudos  de  racionalização  e  controlam  o  desempenho  organizacional.

Prestam consultoria administrativa a organização.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS 2123 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Administram  ambientes  computacionais,  implantando  e  documentando  rotinas  e

projetos e controlando os níveis de serviço de  sistemas  operacionais,  banco  de

dados  e  redes.  Fornecem  suporte  técnico  no  uso  de  equipamentos  e  programas

computacionais  e  no  apoio  a  usuários,  configuram e instalam recursos e  sistemas

computacionais, controlam a segurança do ambiente computacional.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO 2124 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Desenvolver e implantar sistemas de informações geográficas (SIGs), dimensionando

requisitos  e  funcionalidade  do  sistema  (SIGs),  especificando  sua  arquitetura,

escolhendo  ferramentas  de  desenvolvimento,  especificando  programas,  codificando

aplicativos. Administram ambientes informatizados, prestam suporte técnico ao cliente

e o treinam, elaboram documentação técnica.  Estabelecem  padrões,   coordenam

projetos   e   oferecem  soluções  para   ambientes   informatizados  e   pesquisam

tecnologias  em  informática.  Conceitos  básicos  da  ciência  de  geoinformação;

arquitetura  de  sistemas  de  informação geográfica; estruturas de dados em sistemas

de  informação  geográfica;  cartografia  para  geoprocessamento;  métodos  de  acesso

espacial.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

ANALISTA DE NEGÓCIOS 1423 - 30

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Estruturam  estratégias  de projeto;  pesquisam o  quadro  econômico,   político,  social   e

cultural;  analisam  o mercado; desenvolvem propaganda e promoções; implantam ações de

relações  públicas  e  assessoria  de  imprensa;  vendem  produtos,  serviços  e  conceitos.  No

desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas.

Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização,  marketing e comunicação para

empresas agroindustriais,  industriais  de comercialização  e  serviços  em geral;  implementam

atividades e coordenam sua execução; assessoram a diretoria e setores da empresa. Na área

de  atuação,  gerenciam  recursos  humanos,  administram  recursos  materiais  e  financeiros  e

promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ANALISTA DE SISTEMAS 2124 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidades

dos sistemas, especificando sua  arquitetura,  escolhendo  ferramentas  de  desenvolvimento,

especificando  programas,  codificando  aplicativos.

Administram  ambientes  informatizados,  prestam  suporte  técnico  ao  cliente  e  o  treinam,

elaboram documentação técnica.

Estabelecem padrões, coordenam projetos e oferecem soluções para ambientes informatizados

e pesquisam tecnologias em informática.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ANALISTA DE SUPORTE 2124 - 20

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Instalar e manter sistemas operacionais; Instalar e manter SAN (Storage área Network); Instalar

e manter sistemas de Backup automatizados;  Organizar  os sistemas de maneira a obter a

melhor performance; Garantir o fluxo de informações com segurança, confiabilidade, qualidade

e eficiência; Estabelecer as políticas para assegurar a disponibilidade dos servidores, evitar a

perda de informações e as normas para os procedimentos de “backup” e “restore” (total  ou

seletivo e paradas programadas para a manutenção preventiva; Monitorar permanentemente os

servidores e ajustando os parâmetros do sistema operacional  para as novas necessidades;

Avaliar  a aquisição de novos sistemas operacionais  ou a atualização de versão do sistema

existente, mantendo-os atento para evitar a defasagem tecnológica dos produtos; Desempenhar

outras atividades compatíveis com sua formação.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

ASSISTENTE SOCIAL 2516 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividades   relativas   ao   planejamento,   execução   e   controle   dos   programas   de

acompanhamento,  aconselhamento  e desenvolvimento social  dos  recursos  humanos  da

empresa.  Prestam  serviços  sociais orientando indivíduos,  famílias, comunidade e instituições

sobre  direitos  e  deveres  (normas,  códigos  e  legislação),  serviços  e  recursos  sociais  e

programas de  educação;  planejam,  coordenam  e  avaliam  planos,  programas  e  projetos

sociais  em  diferentes  áreas  de  atuação profissional  (seguridade,  educação,  trabalho,

jurídica,  habitação  e  outras);  orientam  e  monitoram  ações  em desenvolvimento relacionado

à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano,

economia familiar,  educação do consumidor, alimentação  e  saúde;  desempenham tarefas

administrativas  e  articulam recursos financeiros disponíveis.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

BIBLIOTECONOMISTA 2612 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, centros

de documentação, centros de  informação  e  correlatos,  além  de  redes  e  sistemas  de

informação.   Tratam  tecnicamente   e   desenvolvem  recursos informacionais;  disseminam

informação com o  objetivo  de facilitar  o  acesso  e  geração do  conhecimento;  desenvolvem

estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar

serviços de assessoria e consultoria

CARGO/ FUNÇÃO CBO

CONTADOR 2522 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Legalizam  empresas,  elaborando  contrato  social/estatuto  e  notificando  encerramento  junto

aos   órgãos   competentes;  administram  os  tributos  da  empresa;  registram  atos  e  fatos

contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o departamento de

pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos

competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaboram

demonstrações contábeis; prestam  consultoria  e  informações  gerenciais;  realizam  auditoria

interna  e  externa;  atendem  solicitações  de  órgãos fiscalizadores e realizam perícia.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

ENGENHEIRO CIVIL 2142 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Elaboram  projetos  de  engenharia  civil,  gerenciam  obras,  controlam  a  qualidade  de

empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar

consultoria,  assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Executam e dirigem

projetos relativos a rodovias,  portos,  aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e

outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados

requeridos,  para  possibilitar  e  orientar  a  construção,  manutenção  e  reparo  das  obras

mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ENGENHEIRO ELETRICISTA 2143 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executam  serviços  elétricos  e  eletrônicos,  analisando  propostas  técnicas,  instalando,

configurando  e  inspecionando  sistemas  e  equipamentos,  executando  testes  e  ensaios.

Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos e elaboram

sua  documentação  técnica;  coordenam empreendimentos  e  estudam processos  elétricos  e

eletrônicos.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES 2143 - 40

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executam  serviços   de  telecomunicações,   analisando   propostas   técnicas,   instalando,

configurando   e   inspecionando  sistemas  e  equipamentos,  executando  testes  e  ensaios.

Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos de telecomunicações  e  elaboram

sua  documentação  técnica;   coordenam  empreendimentos   e   estudam  processos  de

telecomunicações.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ECONOMISTA 2512 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Analisam  o  ambiente  econômico;  elaboram  e  executam  projetos  de  pesquisa  econômica,

de   mercado   e   de   viabilidade  econômica,  dentre  outros.  Participam  do  planejamento

estratégico e de curto prazo e avaliam políticas de impacto coletivo para o governo, ONG e

outras organizações. Gerem programação econômico-financeira; atuam nos mercados internos

e externos; examinam finanças empresariais. Podem exercer mediação, perícia e arbitragem.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

JORNALISTA/ ASSESSOR DE IMPRENSA 2611 - 25

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Recolhem,  redigem,  registram  através  de  imagens  e  de  sons,  interpretam  e  organizam

informações   e   notícias   a   serem  difundidas,  expondo,  analisando  e  comentando  os

acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem

divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e qualquer

outro meio de comunicação com o público.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

MÉDICO 2251 - 40

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações

de  prevenção  de  doenças  e  promoção   da   saúde   tanto   individuais   quanto   coletivas;

coordenam  programas  e  serviços  em  saúde,  efetuam  perícias, auditorias e sindicâncias

médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

WEB DESIGNER 2624 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Desenvolver e administrar projetos em web sites, codificar aplicativos de conteúdo multimídia,

programar serviços web, criar animações para ambiente web, utilizar ferramentas de tratamento

de imagens,  projetar  e criar  interfaces visuais  para múltiplos dispositivos,  utilizar  métodos e

padrões  web.  Preparar  o  escopo  necessários  para  o  desenvolvimento  de  projetos  web  e

multimídia.  Elaborar  documentação  técnica  e  de testes  de sistemas.  Elaborar  o  projeto  da

estrutura funcional, estética e do conteúdo das páginas web e multimídia. Elaborar e realizar

procedimentos de testes e correções em sistemas web e multimídia. Executar qualquer outra

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições. 

NÍVEL MÉDIO

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4110 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executam  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,  administração,  finanças  e
logística;  atendem  fornecedores  e  clientes,  fornecendo  e  recebendo  informações  sobre
produtos  e  serviços;  tratam  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o  procedimento
necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de
escritórios.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

DIGITADOR (Cargo em extinção) 4121 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executam  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,  administração,  finanças  e

logística;  atendem  fornecedores  e  clientes,  fornecendo  e  recebendo  informações  sobre

produtos  e  serviços;  tratam  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o  procedimento

necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de

escritórios.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4110 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executam  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,  administração,  finanças  e

logística;  atendem  fornecedores  e  clientes,  fornecendo  e  recebendo  informações  sobre

produtos  e  serviços;  tratam  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o  procedimento

necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de

escritórios.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

OPERADOR DE COMPUTADOR 3172 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Operam sistemas de computadores  e  microcomputadores,  monitorando o  desempenho dos

aplicativos,  recursos de entrada e  saída de dados,  recursos de armazenamento  de dados,

registros de erros, consumo da unidade central de processamento (CPU); recursos de rede; e

disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento do hardware e software; garantem

a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local

prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas.

Atendem clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam

o  ambiente  físico  para  a  segurança  no  trabalho.  Outros  executam  serviços  de  apoio

Administrativo e de serviços nas áreas da empresa.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

OPERADOR DE TELEPROCESSAMENTO 3722 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Operam e monitoram sistemas de comunicação em rede, preparam equipamentos e meios de

comunicação,  cuidam  da  segurança  operacional  por  meio  de  procedimentos  específicos  e

realizam  atendimento  ao  usuário.  Outros  executam  serviços  de  apoio  Administrativo  e  de

serviços nas diversas áreas da empresa.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA
Rod. Augusto Montenegro km 10 – Centro Administrativo do Estado – Icoaraci – Belém-Pa – CEP: 66.820-000

Fone: (91) 3344 5210 
E-mail:marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br

17

marcelo.branches
Imagem Posicionada



CARGO/ FUNÇÃO CBO

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3171 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Desenvolvem sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de

navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetam,

implantam e realizam manutenção de sistemas e aplicações; selecionam recursos de trabalho,

tais  como  metodologias  de  desenvolvimento  de  sistemas,  linguagem  de  programação  e

ferramentas  desenvolvimento  de  sistemas,  linguagem  de  programação  e  ferramentas  de

desenvolvimento. Planejam etapas e ações de trabalho.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO DE CONTABILIDADE 3511 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras

instituições  públicas  e  privadas.  Para  tanto  constituem  e  regularizam  empresa,  identificam

documentos e informações, atendem à fiscalização e procedem  a  consultoria  empresarial.

Executam  a  contabilidade  geral,  operacionalizam  a  contabilidade  de  custos  e efetuam

contabilidade  gerencial.  Administram  o  departamento  de  pessoal  e  realizam  controle

patrimonial.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 3131 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento

dos processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam

na  área  comercial,  gerenciam  e  treinam  pessoas,  asseguram  a  qualidade  dos  produtos  e

serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho

CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 5143 - 10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Executam  serviços  de  manutenção  elétrica,  mecânica,  hidraúlica,  carpintaria  e  alvenaria,

substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 3132 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Consertam  e   instalam  aparelhos   eletrônicos,   desenvolvem   dispositivos   de   circuitos

eletrônicos,  fazem  manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no

processo de produção, criam e implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e

avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar  o

trabalho,  redigem  documentação  técnica  e  organizam  o  local  de  trabalho.  

CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 3132- 20

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Realizam  atividades  de  cunho  técnico  em  redes  de  computadores,  propõem  soluções  de

interconexões de redes que envolvam comutação, encaminhamento e roteamento de dados.

Proveem suporte e manutenção da infraestrutura de redes.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 3516 - 05

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho; realizam

diagnóstico  da  situação  de  SST   da   instituição;   identificam  variáveis   de   controle   de

doenças,  acidentes,  qualidade  de  vida  e  meio  ambiente. Desenvolvem ações educativas na

área de saúde e segurança do trabalho;  integram processos de negociação.  Participam da

adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigam, analisam acidentes de trabalho e

recomendam medidas de prevenção e controle.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 3133-10

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participam  na  elaboração  de  projetos  de  telecomunicação,  instalam,  testam  e  realizam

manutenções  preventiva  e  corretiva  de   sistemas   de   telecomunicações.   Supervisionam

tecnicamente   processos   e   serviços   de   telecomunicações.   Reparam  equipamentos  e

prestam assistência técnica aos clientes; ministram treinamentos, treinam equipes de trabalho e

elaboram documentação técnica.
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NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO/ FUNÇÃO CBO

CONTINUO  4122-05

 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Transportam correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e

efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-os

aos destinatários;  auxiliam na secretaria  e nos serviços de copa;  operam equipamentos  de

escritório; transmitem mensagens orais e escritas.     

CARGO/ FUNÇÃO CBO

MOTORISTA 7823 - 05

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas,  cargas,  valores, pacientes e material

biológico  humano.  Realizam  verificações  manutenções  básicas  do  veículo  e  utilizam

equipamentos e dispositivos especiais  tais como sinalização sonorae luminosa,  software de

navegação  e  outros.  Efetuam  pagamentos  e  recebimentos  e,  no  desempenho  das

atividadesutilizam-se  de  capacidades  comunicativas.  Trabalham  seguindo  normas  de

segurança,  higiene,  qualidade e proteção ao meio ambiente.  Os condutores de ambulância

auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA 4151 - 30

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Organizam  documentos  e  informações.  Orientam  usuários  e  os  auxiliam  na  recuperação

de   dados   e   informações.  Disponibilizam  fontes  de  dados  para  usuários.  Providenciam

aquisição de material e incorporam material ao acervo. Arquivam documentos, classificando-os

segundo  critérios  apropriados  para  armazená-los  e  conservá-los.  Prestam  serviço  de

comutação,   alimentam  base   de   dados   e   elaboram  estatísticas.   Executam  tarefas

relacionadas   com   a   elaboração   e  manutenção  de  arquivos,  podendo  ainda,  operar

equipamentos reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético

ou papel.
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FUNÇÕES COMISSIONADAS

CARGO/ FUNÇÃO CBO

ASSESSORES 2523 - 05

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Dar  suporte  às  atividades desenvolvidas na PRODEPA em diversas áreas do conhecimento,

propondo  políticas,  dentro  das  áreas  do  conhecimento,  para  os  setores  da  Empresa.

Assessorar a Presidência e Diretoria Executiva e Diretores, na execução, controle e avaliação

das  atividades  da  PRODEPA.  Realizar  estudos  e  diagnósticos  e  propor  ações  que  dizem

respeito a sua  área, de forma a facilitar o cumprimento da missão da PRODEPA. Coordenar e

supervisionar as atividades da sua equipe, fazendo cumprir as normas emanadas da diretoria

executiva.  Elaborar  pareceres  técnicos,  assessorar  diretores  e  gerentes  nos  assuntos

relacionados à sua área. Cumprir  e  fazer  cumprir  as  diretrizes  políticas  e  de  planejamento

da PRODEPA, bem como as determinações da Diretoria Executiva.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

CHEFIA DE GABINETE 1114 - 15

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Acompanhar  os  trabalhos  técnicos  e  administrativos  da  Presidência  e Diretoria Executiva.

Assistir  diretamente o Presidente no desempenho de suas funções.  Apoiar   o  processo de

planejamento estratégico e acompanhar as metas e os objetivos nele estabelecidos. Apoiar os

trabalhos  da  Assessoria  Técnica.  Supervisionar  as  atividades  do  Serviço  de  Apoio

Administrativo. Proporcionar  completa  assistência,  coordenando,  externa  e  internamente as

relações  da  Presidência;  Assistir  a   Presidência   no  desempenho  de  suas  atribuições  e

compromissos  oficiais; Coordenar e elaborar a correspondência oficial e despachos;  Realizar

tarefas  de  caráter  reservado  e/ou  confidencial  determinadas  pela  Presidência;  Receber  e

encaminhar  a  correspondência  e  expediente,  fazendo  a  devida  triagem.  Submeter   à

Presidência,   os  assuntos  que,  pelo  caráter  de  urgência  e importância, mereçam sua

imediata aprovação; Preparar a agenda de compromissos, recepcionar visitantes e representar 

a Presidência quando designado; Transmitir  ordens,  decisões  e  deliberações  emanadas  da

Presidência,   às  unidades  administrativas  da  Empresa;  Manter  organizado  o  cadastro  de

autoridades e personalidades,  bem como o arquivo  do Gabinete;  Requisitar   e   manter   a

guarda  do  material  permanente  e  de  consumo, destinado às atividades do gabinete; Zelar

pelo patrimônio sob a responsabilidade do Gabinete.
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

DIRETORES 1210 - 10

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Cumprir  e  fazer  cumprir  as  diretrizes  políticas  e  de  planejamento  da PRODEPA, bem

como  as  determinações  da  Diretoria  Executiva.Participar  e  colaborar  na  elaboração  do

planejamento estratégico,  visando à harmonização das políticas públicas com os objetivos da

PRODEPA. Propor,  analisar,  implementar  e  coordenar  atividades,  estudos  e  projetos que

garantam o cumprimento da missão da PRODEPA. Orientar  e  acompanhar  as  atividades das

gerências  e  equipes  sob  sua responsabilidade, definindo metas e controlando os resultados

obtidos. Avaliar  e  potencializar  a  capacidade,  a  habilidade  e  a  dedicação  dos funcionários

da  sua  área.  Manifestar-se  conclusivamente  sobre  destinação  de  recursos  da  sua  área.

Autorizar pagamentos de despesas da sua competência. Representar a  PRODEPA  no âmbito

da diretoria ou quando solicitado pela Diretoria Executiva. Propor  ou  estabelecer normas  e

procedimentos,  em  conjunto  com  suas gerências,  quanto  à  implantação  das diretrizes  e

normas   aplicáveis   aos  programas  e  projetos  desenvolvidos  pela  sua  Diretoria.  Assinar

certidões  relativas  a  papéis  e  processos,  no  âmbito  de  suas  atribuições.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

GERENTES DE ÁREA/ DIVISÃO 1421 - 05

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Identificar  demandas,  definir  prioridades,  planejar,  organizar  e  controlar  os  programas   e

atividades,  e  sua  execução,  visando  ao  cumprimento  dos objetivos  da  PRODEPA  e

diretrizes  da  Diretoria  Executiva  e  respectiva Diretoria. Orientar e coordenar as atividades

dos subordinados. Gerenciar e planejar  programas e projetos referentes à sua área. Propor

normas e procedimentos internos, técnicos e administrativos. Realizar estudos e diagnósticos

relativos à sua área de atuação. Subsidiar o Presidente e Diretores visando fixar novas políticas

de ação e o aperfeiçoamento  das  existentes,  para assegurar  o  cumprimento  dos objetivos e

metas da PRODEPA. 
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CARGO/ FUNÇÃO CBO

PRESIDENTE 1210 - 10

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Responsável  pela  gestão  de  todas  e  quaisquer  atividades  da  Prodepa,  liderando  ações,

coordenando e gerenciando de modo amplo a empresa.Responder pela gestão da  PRODEPA

definindo as políticas e estratégias, estabelecendo  diretrizes  e  prioridades  e  garantindo  que

os   objetivos  definidos  sejam  alcançados  visando  à   harmonização  das  políticas  públicas

desenvolvidas  pela  PRODEPA.  Exercer  todas  as  atribuições  inerentes  a  função  executiva,

observadas as normas legais, estatuárias, regimentais e regulamentares. Integrar o Conselho

de Administração, apresentar propostas e pronunciarse sobre assuntos a serem submetidos à

aprovação  prévia  do  mesmo.  Praticar   todos   os   demais   atos   executivos   da   gestão

administrativa  ou delegar competência específica para realizá-los. Representar a  PRODEPA

em Juízo e nas relações com terceiros, podendo para este fim, constituir mandatários.

CARGO/ FUNÇÃO CBO

SECRETÁRIAS 2323 - 05

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

Assistir  o  Presidente,  Diretores  e  Gerentes  no  desempenho  de  suas funções, auxiliando-o

na análise de conjuntura e tomada de decisões. Orientar o planejamento, acompanhar e avaliar

as  atividades  da  unidade.  Participar   da   elaboração   do   planejamento   estratégico,

acompanhamento,  controle  e  avaliação  das  atividades  da  unidade.  Analisar   os   trabalhos

executados  pelos  Grupos,  preparar  minutas  e despachos, organizar pautas, e participar de

reuniões internas e externas. Atender  e  encaminhar  as  questões  apresentadas  pelo  corpo

de funcionários da unidade. Sistematizar e encaminhar demandas para as áreas competentes.

Supervisionar  as  atividades  do  Serviço  de  Apoio  Administrativo  da Unidade.
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13. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

– PRODEPA, funciona em um prédio composto de 02 (dois)  blocos de 02 (dois)

pavimentos cada, ligados entre si, cada um com duas grandes áres, onde funcionam

as diretorias, contruído em alvenaria, com pé direito de 03 (três) metros. 

As  Diretorias  compõem-se  por  setores,   compartimentados  em  salas  de

tamanho diversos, subdivididas por paredes mistas de alvenaria pintada e divisórias

com esquadrias de vidro. 

O piso é revestido em fórmica e o forro é em PVC. A ventilação da maioria

das salas é artificial, feita através de centrais de ar condicionado,  cuja a insuflação

do  ar  para  as  salas  se  faz  através  de dutos.  Em algumas salas  a  ventilação a

ventilação  artificial  também é  feita  por  centrias  de  ar  do  tipo  split’s  ou  ACJ  de

diferentes  BTU’s,  com  possibilidade  de  regulagem  da  temperatura  ambiente  ser

feitas pelos próprios colaboradores com o auxilio de controle remoto.

A iluminação é natural e artificial, sendo a segunda realizada por luminárias

com fundos anodizados que contemplam duas lâmpadas de LED’s de cor  branca,

de 18W, em cada uma, em sua maioria. 

Os  Postos  de  Trabalho  quase  em  sua  totalidade  são  composto  por

mobiliários e equipamentos de boa qualidade, sendo mesas e cadeiras de acordo

com  padrões  ergonômicos  recomendados  pela  NR  17  -  Ergonomia  e  um

microcomputador que em alguns casos possuem dois minitores de vídeo, para cada

empregado, além de um ramal telefônico.
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                14. ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS LABORAIS POR SETOR

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA - PRE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio, com pé

direito de 3,00 metros. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial, sendo a segunda formada por luminárias com duas

lâmpadas de leds cada, e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução das atividades. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Presidente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática. 

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações 

preventivas.

GABINETE - GAB

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio, com pé

direito de 3,00 metros. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial, sendo a segunda formada por luminárias com duas

lâmpadas de leds cada, e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução das atividades. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.
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GABINETE – GAB - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor 06
ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações

preventivas.

Analista de 

sistemas

01

Chefe de Gabinete 01

Secretária 02

ASSESSORIA JURÍDICA - AJU

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento cerâmico, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor 03 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações 

preventivas.Secretária 01
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ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO - ACI

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento cerâmico, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Contador 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações

preventivas.
Auxiliar 

Administrativo
01

ASSESSORIA DE IMPRENSA - AIP

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento cerâmico, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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ASSESSORIA DE IMPRENSA – AIP - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente de Área 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações

preventivas.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Operadora de 

Teleprocessa-

mento

01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações 

preventivas.
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE - APQ

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistemas 
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações 

preventivas.
Contadora 01

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – DAF
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DIRETORIA  ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

DIRETORIA  ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – DAF - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações 

preventivas.

Diretor 01

Secretária 01

GERÊNCIA DE PESSOAS - GPE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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GERÊNCIA DE PESSOAS – GPE - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Biblioteconomista 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações

preventivas.Gerente 01

GERÊNCIA DE PESSOAS – GPE - SESMT

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Médica 01

BIOLÓGICO: Micropatógenos. Contato com pacientes
Exposição 

frequente; 
Exame Médico; Uso de EPI´s

ERGONÔMICO: Sobrecarga postural 

estática.
Estação de trabalho

Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações 

preventivas.

Técnico de 

Segurança
01

ERGONÔMICO: Movimento repetitivo de 

pequena amplitude ao digitar; sobrecarga 

postural estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações 

preventivas.

DE ACIDENTES: Cortes, choque elétrico, 

baques e quedas de altura.

Inspeções e acompa-

nhamento de aividades

Exposição 

eventual;
Exame Médico; Uso de EPI´s
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - DDP

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assistente 

Administrativo
03

ERGONÔMICO: Movimento repetitivo de 

pequena amplitude ao digitar; sobrecarga 

postural estática.

Estação de trabalho

Exposição 

frequente;
Exame Médico; Orientações 

preventivas.

Assistente Social 02

 Auxiliar 

Administrativo
01

Gerente 01
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DAP

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assistente 

Administrativo
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações 

preventivas.

Auxiliar 

Administrativo
02

Aux. de Produção 01

Prog. De 

Computador
01

Gerente 01

Operador de 

Computador
01
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GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações 

preventivas.

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - DCC

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – DCC - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assistente  

Administrativo
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações 

preventivas.

Assistente de 

Produção
01

Gerente 01

Téc. em Gestão de

Desenv., Ciência e

Tecnologia

01

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE - Administrativo

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes em alvenaria, localizada no térreo do prédio. O piso possui revestimento cerâmico, iluminação natural e

artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Administrador 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática
Estação de trabalho

Exposição

frequente;

Exame Médico; Orientações

preventivas.Contínuo 02
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE – Administrativo - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Digitador 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática

Estação de trabalho
Exposição

frequente;

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente 

Administrativo
02

Aux. 

Administrativo
06

Gerente 01

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE - MOTORISTAS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes em alvenaria, localizada no térreo do préio da empresa. O piso possui revestimento

cerâmico, iluminação artificial e a climatização é artificial. 

O espaço físico é suficiente como ponto de apoio para abrigar os motoristas quando estes estão na empresa,  uma vez que exercem

atividades sempre externamente, dirigindo veículos automotor pelas ruas das cidades do estado.
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE – MOTORISTAS - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Motorista 02

 

FÍSICO: Ruído intermitente.
Transito

Exposição 

frequente
Exame Médico; Uso de EPI´s

ERGONÔMICO: sobrecarga postural 

estática.
Veículo

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DE ACIDENTE: Batidas contra; assaltos.
Transito

Exposição 

frequente
Orientação preventiva

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE -  XEROX

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a

livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Operador de 

Máquina 

Copiadora

01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimentos repetitivos e trabalhos 

eventualmente de pé.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DE ACIDENTE: Possíbilidade de cortes Guilhotina
Exposição 

evential
Orientações preventivas.
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE - JARDINAGEM

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes em alvenaria, localizada na área extena do préio da empresa. O piso possui revestimento

cerâmico, iluminação artificial e a climatização é somente natural. 

O espaço físico é suficiente como ponto de apoio e para abrigar os equipamentos necessários para a execução dos serviços, uma vez

que exercem atividade em céu aberto, nas áreas externas da empresa.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Agente de 

Serviço 
05

FÍSICO: Ruído intermitente, umidade; 

Radiações não ionizantes

Roçadeira, serviços 

de lavagem e 

radiação solar

Exposição 

Diária

para ruído e 

eventual para 

umidade e 

RNI 

Exame Médico; Uso de EPI´s

ERGONÔMICO:   Sobrecarga postural 

estática e dinâmica; carregamento manual

de peso.

Atividades de rotina
Exposição 

frequente;

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DE ACIDENTES:  possibilidade  de  

quedas, cortes e picadas de animais 

peçonhentos.

Atividades de rotina
Exposição 

frequente;

Exame Médico; 

Treinamentos; Uso de EPI´s

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA
Rod. Augusto Montenegro km 10 – Centro Administrativo do Estado – Icoaraci – Belém-Pa – CEP: 66.820-000

Fone: (91) 3344 5210 
E-mail:marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br

38

marcelo.branches
Imagem Posicionada



DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – DIE – MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes em alvenaria,  localizada no térreo do prédio. O piso possui revestimento cerâmico, iluminação

natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a

livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Engenheiro 

Eletricista

01 FÍSICO:  Umidade e Radiações não 

ionizantes com exposição eventual; 

Atividade de campo; 

Radiação solar

Exposição 

eventual

Orientação  preventiva;  Uso  de

Protetor solar FP60

Técnico em

Eletrotécnica

01
QUÌMICO: Graxa; óleos; solventes e outros 

produtos a base de hidrocarbonetos 

aromáticos.

Abastecimento do grupo

gerador e serviços de 

manutenção de 

máquinas

Exposição 

eventual
Exame Médico; Uso de EPI´s

Técnico de 

Manutenção
06

ERGONÔMICO:   Sobrecarga postural 

dinâmica; Posturas diversas; carregamento 

manual de peso.

Rotinas de manutenção
Exposição 

eventual;

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DE ACIDENTE: Possibilidade de incêndio; 

queda de altura; choque elétrico, animais 

peçonhentos.

Atividades de 

manutenção

Exposição 

frequente

Exame Médico; Treinamentos e 

Uso de EPI´s
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DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DMP

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Auxiliar 

Administrativo
02

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática e dinâmica; Posturas diversas ao 

carregar eventualmente pesos.

Estação de trabalho

Exposição 

eventual para 

carregamento

de pesos e 

frequente 

para as 

demais 

atividades

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente  

Administrativo
02

Auxiliar de 

Produção
03

Digitador 02

Gerente 01

Operador de 

Computador
01

Técnico de 

Contabilidade
01
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GERÊNCIA FINANCEIRA - GFI

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no  térreo do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no  térreo do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – DOF - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Administrador 02

ERGONÔMICO: Possibilidade  de

movimento  repetitivo  de  pequena

amplitude ao digitar;  sobrecarga postural

estática.

Estação de trabalho
Exposição

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Auxiliar 

Administrativo

03

Auxiliar de 

Produção

01

Gerente 01

Assistente 

Administrativo

01

Tecnico de 
Contabilidade

01

DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DCT

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE CONTABILIDADE – DCT - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Auxiliar de 

Produção
01 ERGONÔMICO: Possibilidade  de

movimento  repetitivo  de  pequena

amplitude ao digitar;  sobrecarga postural

estática.

Estação de trabalho
Exposição

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Contador 01

Adminstradora 01

Gerente 01

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DDS

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DDS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Diretor 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – DDS - Assessorias

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor 02

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

GERENCIA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS - GES

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendodivisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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GERENCIA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS – GES - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessora 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Gerente 01

Analista de 

Sistemas
02

DIVISÃO DE CONTROLE E QUALIDADE - DCQ

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Programador 

de computador
02
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DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS - DCS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

sistemas
09

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.Gerente 02

Web Designer 02

DIVISÃO DE PROJETOS E CONFIGURAÇÃO - DPC

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA
Rod. Augusto Montenegro km 10 – Centro Administrativo do Estado – Icoaraci – Belém-Pa – CEP: 66.820-000

Fone: (91) 3344 5210 
E-mail:marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br

46

marcelo.branches
Imagem Posicionada



DIVISÃO DE PROJETOS E CONFIGURAÇÃO - DPC

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

sistemas
02 ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.Assessor 01

Gerente 01

GERÊNCIA DE NEGÓCIOS DE SISTEMAS - GNS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

sistemas
02

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente 

Administrativo
01

Gerente 01

Analista  O & M 01
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DIVISÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS - DSC

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistemas
10

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Analista 

Desenvolvedor
01

Gerente 01

Programador de 

Computador
01

DIVISÃO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS - DSE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS – DSE - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistemas
04

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - GTI

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor II 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
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DIVISÃO DE FERRAMENTAS DE APOIO - DFA

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O

piso possui revestimento em divisória, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Geoprocessame

nto

01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Assessor 01

Gerente 01

Programador de 

Computador
01

DIVISÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO - DPI

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO – DPI - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor 01
ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Analista de 

Sistemas
01

Gerente 01

DIRETORIA DE PROJETOS ESPECIAIS - DPE

DIRETORIA DE PROJETOS ESPECIAIS - DPE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente de Área 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Agente 

Administrativo
01

Diretor 01

Secretária 01
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GERENCIA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TELCOMUNICAÇÕES - GIT

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assessor 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente 

Administrativo
01

Gerente 01

Engenheiro Civil 01 FÍSICO: Radiações não ionizantes Exposição ao Sol
Exposição 

eventual

Orientação  preventiva;  Uso

de Protetor solar FP60

Engenheiro de 

Telecomunicações
03

ERGONÔMICO: Sobrecarga postural 

estática e dinâmica.
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Técnico de 

Telecomunicações
02

DE ACIDENTES: Quedas de altura; 

Animais peçonhentos; outras situações 

de riscos que poderão contribuir para 

acidentes.

Atividades de Campo
Exposição 

eventual

Exame Médico; Treinamentos

e Uso de EPI´s.
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GERENCIA DE PROJETOS LÓGICO DE REDES - GLR

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.Analista de 

Suporte
03

Engenheiro de 

Telecomunicações 01

FÍSICO: Radiações não ionizantes Exposição ao Sol
Exposição 

eventual

Orientação  preventiva;  Uso

de Protetor solar FP60

ERGONÔMICO: Sobrecarga postural 

estática e dinâmica.
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Técnico de 

Telecomunicações
01

DE ACIDENTES: Quedas de altura; 

Animais peçonhentos; outras situações 

de riscos que poderão contribuir para 

acidentes.

Atividades de Campo
Exposição 

eventual
Treinamentos e Uso de EPI´s

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA
Rod. Augusto Montenegro km 10 – Centro Administrativo do Estado – Icoaraci – Belém-Pa – CEP: 66.820-000

Fone: (91) 3344 5210 
E-mail:marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br

53

marcelo.branches
Imagem Posicionada



DIVISÃO DE INFOVIAS DIGITAIS - DIF

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Analista de Suporte 01 FÍSICO: Radiações não ionizantes Exposição ao Sol
Exposição 

eventual

Orientação  preventiva;  Uso

de Protetor solar FP60

Engenheiro de 

Telecomunicações
03

ERGONÔMICO: Sobrecarga postural 

estática e dinâmica.
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Técnico de 

Telecomunicações
01

DE ACIDENTES: Quedas de altura; 

Animais peçonhentos; outras situações 

de riscos que poderão contribuir para 

acidentes.

Atividades de Campo
Exposição 

eventual

Exame Médico; Treinamentos

e Uso de EPI´s
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DIVISÃO DE CIDADES DIGITAIS - DCI

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

GERENCIA DE PROJETOS E CIDADANIA - GPC

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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GERENCIA DE PROJETOS E CIDADANIA – GPC - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistemas

02

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente  

Técnico de 

informática

01

Gerente 01

DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – DRI

DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assistente 

Administrativo
01 ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.Diretor 01

Secretária 01
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GERENCIA DE COMUNICAÇÃO - GCO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DIVISÃO DE ATENDIMENTO - DAT

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE ATENDIMENTO – DAT - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assistente de 

Produção
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Auxiliar de 

Produção
01

Gerente 01

Operador de 

Computador
02

Operador de 

Tele- 

processamento

01

DIVISÃO DE MARKETING - DMK

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE MARKENTING – DMK - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistemas
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática. Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Gerente de 

Divisão
01

Operador de 

Teleprocessa-

mento

01

GERENCIA DE NEGÓCIOS - GNE

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática.
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
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DIVISÃO COMERCIAL - DCO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Negócios
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente de 

Produção
02

Gerente 01

Operador de 

Computador
01

Operador de 

Teleprocessa-

mento

03
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DIVISÃO DE ANÁLISE ECONÔMICA - DAE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Operador de 

Computador
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.Gerente de 

Divisão
01

GERENCIA DE NÚCLEOS - GNU

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

As unidades estão instaladas em salas cedidas por órgãos do governo, todas com paredes mistas sendo alvenarias e divisórias. Os pisos

possuem revestimentos cerâmicos, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

Os espaços físicos, em alguns lugares, são insuficiente para abrigarem os mobiliários e os equipamentos necessários para a execução

dos serviços. OsLeiautes, em sua maioria,  prejudicam a livre movimentação de funcionários e clientes.
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GERENCIA DE NÚCLEOS – GNU - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistemas - 

SEAD

02

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações 

preventivas. 

Gerente da 

Área
01

Analista de 

Sistemas - 

SESPA

01

DIVISÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS - DNR

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade onde está lotado o Gerente está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro

pavimento do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

As unidades do interior estão instaladas em salas cedidas por órgãos do governo, todas com paredes mistas sendo alvenarias e divisórias. Os

pisos possuem revestimentos cerâmicos, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

Os espaços físicos, em alguns lugares, são insuficiente para abrigarem os mobiliários e os equipamentos necessários para a execução dos

serviços. OsLeiautes, em sua maioria,  prejudicam a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS – DNR - Continua

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTE

Gerente de 

Divisão
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento

repetitivo  de  pequena  amplitude  ao  digitar;

sobrecarga postural estática edinâmica. 

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Tec. de 

Manutenção 

Eletrônica

01

Auxiliar de 

Produção
01

ALTAMIRA
FÍSICO: Radiações não ionizantes Exposição ao Sol

Exposição 

eventual
Orientação preventiva; Uso de 

Protetor solar FPS60
Analista de 

Suporte
01

Tc. de 

Telecomunica-

ções

01
ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática edinâmica. 

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

ITAITUBA

Analista de 

Suporte

01

DE ACIDENTE: Batidas contra; assaltos, 

animais peçonhentos; 

Rotinas de Trabalho 
externo

Exposição 

eventual Treinamentos; Uso de EPI’s;MARABÁ

Analista de 

Suporte

01
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DIVISÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS – DNR - Continuação

PARAGOMINAS FÍSICO: Radiações não ionizantes Exposição ao Sol
Exposição 

eventual

Orientação preventiva; Uso de 

Protetor solar FPS60

Analista de 

Suporte

01 ERGONÔMICO: Possibilidade de movimento 

repetitivo de pequena amplitude ao digitar; 

sobrecarga postural estática edinâmica. 

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
SANTAREM

Analista de 

Sistemas

01

DE ACIDENTE: Batidas contra; assaltos, 

animais peçonhentos; 

Rotinas de Trabalho 
externo

Exposição 

eventual

Exame Médico; Treinamentos; 

Uso de EPI’s;Analista de 

Suporte

01

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO – DTC

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - DTC

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento

do prédio. O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIRETORIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO – DTC - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Diretor 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Gerente de 

Divisão
01

Assessor II 01

Secretária 01

GERENCIA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS - GPS

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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GERENCIA DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS – GPS - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Assistente 

Administrativo
01

GERENCIA DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES - GRT

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
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GERENCIA DE TRATAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GTED

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Biblioteconomis

ta
01

ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga postural 

estática.

Estação de trabalho Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Gerente 01

DIVISÃO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO - DMD

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

A unidade está instalada em salaS com paredes mistas sendo divisórias e esquadrias de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso

possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. OS LeiauteS não

prejudicam a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO – DMD - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Agente de 

Serviço
01

BIOLÓGICO:  Contato  com  papéis  com

possibilidade de estar contaminados
Posto de trabalho

Exposição 

frequente
Exame Médico; Uso de EPI´s.

Assistente 

Administrativo
01

Auxiliar de 

Produção
10

Assistente de 

produção
02

Auxiliar 

Administrativo
02

Biblioteconomist

a
03

ERGONÔMICO: Possibilidade  de

movimento repetitivo de pequena amplitude

ao digitar; sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Digitador 04

Op. computador 02

Operador 

Micrográfico
09

Op.deTeleproce

ssamento
01

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA
Rod. Augusto Montenegro km 10 – Centro Administrativo do Estado – Icoaraci – Belém-Pa – CEP: 66.820-000

Fone: (91) 3344 5210 
E-mail:marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br

68

marcelo.branches
Imagem Posicionada



DIVISÃO DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO – DMD - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Laboratorista 01

QUÍMICO: Vapores de amônia; Amônia
Exposição 

eventual
Exame Médico; Uso de EPI´s

ERGONÔMICO:  Sobrecarga postural 

estática;
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DE ACIDENTE: Possibilidade 

Sufocamento por amônia.
Sala de trabalho

Exposição 

eventual
Exame Médico; Uso de EPI´s

DIVISÃO DE LOGÍSTICA - DLO

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no primeiro pavimento do prédio.

O piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE LOGÍSTICA - DLO

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Assist. Téc. de  

Informática 
01

ERGONÕMICO:  Possibilidade  de

movimento  repetitivo  de  pequena

amplitude  ao  digitar,  iluminamento

deficiente; sobrecarga postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Auxiliar de 

Produção
01

Operador de  

Computador
01

Progamador de

Computador
01

Gerente 01

DIVISÃO DE PRODUÇÃO - DPR

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo alvenaria, divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O

piso possui revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE PRODUÇÃO – DPR - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Gerente 01
FÍSICO: Ruído intermitente.

Posto de trabalho
Exposição 

eventual

 Exame Médico; Orientações 

preventivas; Uso de EPIs;

Operador de 

Computador
07

QUÍMICO: Exposição ao resíduo de 

tonner.
Posto de trabalho

Exposição 

eventual

Exame Médico; Orientações 

preventivas; Uso de EPIs;

ERGONÔMICO: Sobrecarga postural 

estática e dinâmica; trabalho noturno
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL - DIC

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar  os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.  O Leiaute não

prejudica a livre movimentação de funcionários e clientes.
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL - DIC

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de Suporte 04

 ERGONÔMICO: Possibilidade de 

movimento repetitivo de pequena 

amplitude ao digitar; sobrecarga 

postural estática edinâmica. 

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Auxiliar de 

Produção
02

Assist. Técnico de 

Informática
01

Assesor 01

Gerente 01

Técnico de 

Manutenção
01

Engenheiro de 

Telecomunicações 02

FÍSICO: Radiações não ionizantes Exposição ao Sol
Exposição 

eventual

Exame MédicoOrientação 

preventiva; Uso de Protetor 

solar FP60

ERGONÔMICO: Sobrecarga postural 

estática e dinâmica.
Estação de trabalho

Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Técnico de 

Telecomunicações
05

DE ACIDENTES: Quedas de altura; 

Animais peçonhentos; outras situações 

de riscos que poderão contribuir para 

acidentes.

Atividades de Campo
Exposição 

eventual

Exame Médico; Treinamentos e

Uso de EPI´s
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DIVISÃO DE SERVIÇOS DE REDES - DSR

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade  está  instalada  em sala  com paredes  mistas  sendo  divisórias  e  esquadria  de  vidros,  localizada  no  térreo  do  prédio.  O piso  possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de Suporte 08

ERGONÔMICO: Movimento repetitivo de

pequena amplitude ao digitar, 

iluminamento deficiente; sobrecarga 

postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Gerente 01

Tec. 

Telecomunicação
01

Programador de 

Computador
01

GERENCIA DE SUPORTE TÉCNICO - GST

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade  está  instalada  em sala  com paredes  mistas  sendo  divisórias  e  esquadria  de  vidros,  localizada  no  térreo  do  prédio.  O piso  possui

revestimento em fórmica, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a livre

movimentação de funcionários e clientes.
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GERENCIA DE SUPORTE TÉCNICO – GST - Continuação

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Suporte
01

ERGONÔMICO: Movimento repetitivo

de  pequena  amplitude  ao  digitar,

iluminamento  deficiente;  sobrecarga

postural estática.

Estação de trabalho

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Gerente 01

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE DADOS - DID

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento cerâmico, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a

livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Sistema
01 ERGONÕMICO: Movimento  repetitivo

de  pequena  amplitude  ao  digitar,

iluminamento  deficiente;  sobrecarga

postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.
Analista de Suporte 02

Assessor 02

Gerente 01
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE APLICAÇÕES - DIA

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

A unidade está instalada em sala com paredes mistas sendo divisórias e esquadria de vidros, localizada no térreo do prédio. O piso possui

revestimento cerâmico, iluminação natural e artificial e a climatização é feita por centrais de ar. 

O espaço físico é suficiente para abrigar os mobiliários e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O Leiaute não prejudica a

livre movimentação de funcionários e clientes.

FUNÇÃO QTD RISCOS EXISTENTES FONTE GERADORA EXPOSIÇÃO MEDIDAS EXISTENTES

Analista de 

Suporte
01

ERGONÔMICO: Movimento repetitivo

de  pequena  amplitude  ao  digitar,

iluminamento  deficiente;  sobrecarga

postural estática.

Estação de trabalho
Exposição 

frequente

Exame Médico; Orientações

preventivas.

Assistente 

Tecnico  de 

Informatica

04

Gerente 01

Operador de 

Teleprocessa-

mento

01
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15. POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE

AGENTE POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE COMPROMETIMENTOS REGISTRADOS

Ruído

Efeitos  Psicológicos:  Perda  da  Concentração,  Perda  dos  Reflexos,

Irritação permanente, Insegurança quanto a eficiência dos atos, Embaraço

nas  conversações,  Perda  da  Inteligibilidade  das  palavras  e  Impotência

Sexual.

Efeitos Fisiológicos:  Perda auditiva até a surdez permanente, Dores de

Cabeça,  Fadiga,  Loucura,  Distúrbios  Cardiovasculares,  Distúrbios

hormonais,  Gastrite,  Disfunção  Digestivas,  Aumento  da  Frequência

Cardíaca e Contração dos Vasos Sangüíneos.

Sem registro de comprometimentos

Umidade Dermatoses, fungos e alergias. Sem registro de comprometimentos

Radiação não

ionizante
 Manchas na pele, envelhecimento precoce da pele e queimaduras. Sem registro de comprometimentos

Micropatógenos
Podem provocar doenças de diversos tipos através da contaminação pelo

contato com pacientes infectados.
Sem registro de comprometimentos.

Produtos Químicos

Os agentes químicos como a amônia, inseticidas e outros que apresentam o

petróleo  em  sua  composição  podem  gerar  problemas  no  sistema

respiratório, irritações na pele e nos olhos, vômitos, náuseas, intoxicações,

dores de cabeça e tonteiras.

Sem registro de comprometimentos.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA
Rod. Augusto Montenegro km 10 – Centro Administrativo do Estado – Icoaraci – Belém-Pa – CEP: 66.820-000

Fone: (91) 3344 5210 
E-mail:marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br

76

marcelo.branches
Imagem Posicionada



AGENTE POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE COMPROMETIMENTOS REGISTRADOS

Ergonômico

Posturas incorretas ou inadequadas e posições incômodas:  provoca

cansaço, dores musculares e fraqueza, além de doenças como hipertensão

arterial,  diabetes,  úlceras,  moléstias  nervosas,  alterações  no  sono,

acidentes, problemas de coluna, etc.

Ritmo  excessivo,  monotonia  e  repetitividade,  trabalho  em  turnos,

jornada  prolongada,  controle  rígido  da  produtividade,  excesso  de

responsabilidade,  outras  situações  (conflitos,  ansiedade,

responsabilidade): provocam desconforto,  cansaço,  ansiedade,  doenças

no  aparelho  digestivo  (gastrite,  úlcera),  dores  musculares,  fraqueza,

alterações  no  sono  e  na  vida  social  (com  reflexos  na  saúde  e  no

comportamento),  hipertensão  arterial,  taquicardia,  cardiopatias  (angina,

infarto),  diabetes,  asmas,  doenças nervosas,  tensão,  medo,  ansiedade e

comportamentos estereotipados.

Sem registro de comprometimentos.

Mecânicos Cortes, batidas contra, quedas, choque elétricos, etc. Sem registro de comprometimentos.
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16. RECOMENDAÇÕES DE FORMAS DE PREVENÇÃO

16.1. Para o Ruído

 Reduzir o tempo de exposição ao risco dos trabalhadores;

 Educar os trabalhadores quanto ao a prevenção e utilização de 

equipamentos

segurança;

 Utilizar, quando necessários, os Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s;

 Realizar exames audiométricos.

16.2. Para a Umidade

 Usar EPI´s adequados.

16.3. Para Radiação não ionizante

 Usar EPI’s adequados;

 Usar camisas de manga longa;

 Usar protetor solar.

16.4. Para os Produtos Químicos

 Reduzir o tempo de exposição ao risco dos trabalhadores;

 Educar os trabalhadores quanto à utilização dos produtos de maneira segura

e adequada e quanto à utilização de equipamentos segurança;

 Utilizar, quando necessários, os Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s;

 Realizar exames médicos específicos para avaliar as condições de saúde 

dos trabalhadores.

16.5. Para o Risco Biológico

 Lavar as mãos;

 Usar luvas e máscaras descartáveis;

 Usar luvas nitrílicas;

 Usar jaleco;

 Manter práticas seguras de atendimento aos pacientes.
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16.6. Para os Riscos Ergonômicos

 Manter a cabeça na posição vertical, com o pescoço relaxado;

 Manter  as  costas  retas  ou  ligeiramente  inclinadas  para  frente,

mantendo a curvatura natural da coluna lombar;

 Usar cadeira verdadeiramente ergonômica, de maneira que a região lombar

fique bem apoiada no encosto ou espaldar da cadeira;

 Manter os pés inteiramente apoiados sobre o piso. Usar um descansa-pés

de preferência móvel, leve, facilmente posicionado e que não escorregue no

piso, a fim de dar o devido suporte da sua região lombar no encosto da

cadeira;

 Situar os cotovelos em um ângulo reto confortável, com os antebraços em

posição paralela em relação ao solo;

 A parte superior da tela do seu monitor deverá estar ao nível dos olhos e a

uma distância equivalente ao comprimento do braço estendido.

 Os punhos devem estar descontraídos e confortáveis,  sem flexionamento

perceptível;

 Posicionar o teclado no mesmo nível dos cotovelos. Usar um descanso para

o punho no teclado de no mínimo 8,5 cm de largura. Usar um mouse pad

com descanso para o punho;

 Realizar Ginástica Laboral.

16.7. Para os Riscos Mecânicos

 Reduzir o tempo de exposição ao risco dos trabalhadores;

 Educar  os  trabalhadores  quanto  à  utilização  dos  equipamentos  e

ferramentas  cortantes  e  de  utilização   adequada  dos  equipamentos

segurança;

 Utilizar,  quando  necessários,  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  –

EPI’s;

17. FORMA DE REGISTRO E MANUTENÇÃO  E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Todos os documentos ou registros relativos a esta análise global PPRA deverão

estar arquivados por 20 anos e permanecer sempre acessíveis aos membros da

CIPA, aos empregados ou seus representantes e aos órgãos de fiscalização. Tais
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registros servirão de comprovação em possíveis ações judiciais, para evidenciar as

ações de prevenção desenvolvidas pela empresa junto aos empregados.

Todas  as  ações  desenvolvidas  deverão  ser  divulgadas  aos  empregados  em

reuniões realizadas pela empresa, por meio de intranet, quadros de avisos ou mídia

door,  ou  qualquer  outra  forma  de  divulgação  que  seja  mais  acessível  pelos

empregados.  

Este  também  deverá  ser  apresentado  à  Comissão  Interna  de  Prevenção  de

Acidentes – CIPA, inclusive com uma cópia do mesmo entregue a essa Comissão e

registrado em ata.

 

18. PERIODICIDADE

Esta análise global terá a validade de 01 (um) ano, a contar de 21 de outubro de

2019 a 20 de outubro de 2020.
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19. CRONOGRAMA DE AÇÕES

ITEM O QUE  FAZER? POR QUE? QUANDO? RESPONSÁVEL

1

Fornecer EPI's aos empregados adequados aos

riscos de suas atividades, em perfeito de estado

de conservação e funcionamento.

Proteger os empregados contra possíveis agentes de

riscos que possam ser causadores de danos a sua

saúde  e  integridade  física  durante  a  realização  de

suas atividades.

Diariamente SESMT

2

Fazer  aquisição  de  Camisas  de  Manga  longa

para os  empregados  dos  núcleos  e  os  demais

que  realizam atividades de campo.

Garantir  proteção  contra  os  raios  solares  aos

empregados que desenvolvem atividades de campo e

nos Núcleos da Prodepa.

Até abril de

2020
GAD/ DIE/DMP

3

Elaborar  Laudos  de  Insalubridade  e

periculosidade para as atividades da empresaque

exponham  os  empregados  a  riscos  Químicos,

Físicos, Biológicos e Eletricidade.

Avaliar  se  os  empregados  laboram  em  atividades

insalubres  ou  perigosas  passíveis  de  pagamentos

dos respectivos adicionais.

Até Maio de

2020

Direção/

DAP/SESMT

4
Realizar Curso de Direção Defensiva a todos os

motoristas da empresa.

Capacitar  os  motoristas  como  agentes  ativos  na

eliminação dos fatores de riscos que possam levar a

acidentes de transito e  também para proverem os

primeiros socorros caso seja estes aconteçam.

Até junho de

2020

Direção/

SESMT/DDP

5
Realizar Treinamento de Reciclagem da NR 35 –

Trabalho em Altura

Capacitar  os  empregados  que  atuam  diretamente

com risco de quedas envolvidos em suas atividades,

conforme preconiza a NR 35.

Até julho de

2020

Direção/

SESMT/DDP
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ITEM O QUE  FAZER? POR QUE? QUANDO? RESPONSÁVEL

6

Construir  na  porta  frontal  do  Setor  do  GTED

Plataforma de embarque e desembarque de lotes

de papel  pra facilitar  a logística de recepção e

devolução dos mesmos por meio de veículos aos

clientes.

Melhorar  a  logística  de  embarque  e  desembarque

dos  lotes  de  palel  quando  da  recepção  ou  da

dovolução  dos  mesmos  por  meio  de  veículos  aos

cliente, para evitar acidentes de trabalho.

Até Agosto de

2020
GAD/ DIE

7

Regular o nível de temperatura das salas para a

faixa  recomendada  pela  NR  17  –  Ergonomia,

qual seja, entre 20 e 23 ° C.

Adequar os ambientes de trabalho com temperatura

efetiva  conforme padrões recomendados pela NR 17

–  Ergonomia,  de  forma  a  garantir  condições  de

conforto aos empregados.

Até setembro

de 2020
GAD/ DIE

8
Visitar todos os Núcleos da empresa do interior

para fazer inspções de segurança.

Avaliar se as  condições de conforto e segurança dos

empregados que atuam nos Núcleos do interior são

adequadas.

Até Setembro

de 2020
SESMT

9

Executar pelo menos 70% do projeto de incendio

e pânico e sinalização de emergencia de toda a

empresa.

Garatir  condições  de  segurança  quando  na

ocorrência  de  possíveis  que  por  ventura  possam

acontecer na empresa.

Até outubro de

2020

Direçã/GAD/

DIE/SESMT

10 Fazer análise Global deste PPRA
Manter ações contínuas das atividades prevencionis

tas conforme orienta a NR 9.

Até 20 de

outubro de 2020
Direção/ SESMT
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20. QUADRO DE EPI´S POR SETOR

SETOR RISCO EPI’S CA

DIE - Manutenção

Ruído Abafador de Ruído, tipo concha 7593

RNI

Camisa de manga longa -

Óculos de Segurança 9722

Protetor Solar -

Umidade

Bota em PVC, cano longo 37456

Luva em Borracha, cano médio 10695

Avental em PVC forrado 11126

Químico Luva Nitrílica 40464

De Acidentes

Luva de algodão com pigmentos na palma 37500

Luva isolante classe I 2178

Luva Isolante classe II 29773

Luva em vaqueta - cobertura 18646

Botina de Segurança para eletricista 31888

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Capacete de Segurança, Aba total 21609

DIE - Jardinagem

Ruído Abafador de Ruído, tipo concha 7593

Radiações
Não

Ionizantes

Camisa de manga longa -

Protetor Solar -

Umidade

Bota em PVC, cano longo 37456

Luva em Borracha, cano médio 10695

Avental em PVC forrado 11126

De Acidentes

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Capacete de Segurança, Aba frontal 12354

Protetor facial 15019

Luva de algodão com pigmentos na palma 37500

Luva em Borracha, cano médio 10695

Avental em raspa de couro 37282

Perneira 26458

GPE - SESMT Biológico

Máscara, tipo cirúrgica -

Luva de látex 3709

Jaleco -
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SETOR RISCO EPI’S CA

DPE

Gerência de 

Projetos de 

Infrestrutura e 

Telecomunicações - 

GIT

Radiações
Não

Ionizantes

Camisa de manga longa -

Óculos de Segurança 9722

Protetor Solar -

De Acidentes

Perneira 26458

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Talabarte de posicionamento 36899

Capacete de Segurança, sem abas 14816

Luva de Vaqueta 40939

DPE

Gerência de 

projetos lógicos de 

Redes - GLR

Radiações

Não

Ionizantes

Camisa de manga longa -

Protetor Solar -

De Acidentes

Perneira 26458

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Talabarte de posicionamento 36899

Capacete de Segurança, sem abas 14816

Óculos de Segurança 9722

Luva de Vaqueta 40939

DPE

Divisão de Infovias 

Digitais - DIF

Radiações

Não

Ionizantes

Camisa de manga longa -

Óculos de Segurança 9722

Protetor Solar -

De Acidentes

Perneira 26458

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Talabarte de posicionamento 36899

Capacete de Segurança, sem abas 14816

Luva de Vaqueta 40939

DMD -

Microfilmagem
Biológico

Jaleco -

Luva Nitrílica 9633

DMD - Laboratório Químico

Máscara facial completa 36729

Filtro químico -

Jaleco -

Luva Nitrílica 9633
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SETOR RISCO EPI’S CA

Divisão de 

infraestrutura 

Computacional - 

DIC

Radiações

Não

Ionizantes

Camisa de manga longa -

Óculos de Segurança 9722

Protetor Solar -

De Acidentes

Perneira 26458

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Talabarte de posicionamento 36899

Capacete de Segurança, sem abas 14816

Luva de Vaqueta 40939

Cinto de Segurança, tipo paraquedista 35519

Talabarte duplo de Segurança, ou em “Y” 15728

Divisão de Núcleos

Regionais

Radiações

Não

Ionizantes

Camisa de manga longa -

Protetor Solar -

Óculos de Segurança 9722

De Acidentes

Botina de Segurança 30304

Perneira 26458

Luva de algodão com pigmentos na palma 37500

Divisão de Produção Ruído Abafador de Ruído, tipo concha 7593

Químico Máscara semifacial 4115
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21. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade técnica do autor  deste PPRA restringi-se exclusivamente as

avaliações  e  recomendações  efetuadas  no  referido  documento.  É  de  inteira

responsabilidade da empresa a implementação deste programa em sua totalidade,

conforme preconiza a NR 9, da Portaria Nº 25, de 29/12/94, do MTE, em seus itens

9.1.1 e 9.1.2, a seguir:

9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatorieda-

de da elaboração e implementação, por parte de todos os emprega-

dores e instituições que admitam trabalhadores como empregados,

do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à

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.

9.1.2  As ações do PPRA devem ser  desenvolvidas  no âmbito  de

cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do em-

pregador, com a participação dos trabalhadores,  sendo sua abran-

gência e profundidade dependentes das características dos riscos e

das necessidades de controle.

Belém, 21 de outubro de 2019.

----------------------------------------------------------
   Marcelo Viana Branches
   Técnico de Segurança no Trabalho
   SESMT - PRODEPA
   marcelo.branches@prodepa.pa.gov.br
   Fone: (91) 3344 5210
-----------------------------------------------------------
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CAMISA MANGA LONGA

Obs.: IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Camisa  de tecido tipo Brim, manga longa com punho social fechado com velcro ou botão,

com abertura tipo polo, frente com fechamento através de vista embutida fechada com

botão  ou  velcro,   cor  azul  royal,  com  um  bolsos  frontal  com  lapela  e  botão  (sendo

serigrafado no mesmo a logo da empresa), com faixa refletiva na cor prata e amarela

(material de acordo com especificações  técnicas de normas da ABNT, NBR 15292) com

largura total de 5 mm.
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ANEXO II

PROJETO DE INCÊNDIO DA PRODEPA

TÉRREO
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PROJETO DE INCÊNDIO DA PRODEPA

SUPERIOR
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