Anexo II do Edital nº 114/2020-GRE, de 10 de dezembro de 2020.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO/ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES
TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
Descrição Sumária das tarefas que compõem a função:
Participam na elaboração e implementação da política de saúde e segurança
no trabalho.
Descrição detalhada das tarefas que compõem a função:
1. Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando
riscos e causas de acidentes, analisando política de prevenção.
2. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Instituição e determinar
fatores de riscos e de acidentes.
3. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais
modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância,
para prevenir acidentes.
4. Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos
de proteção.
5. Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o
caso.
6. Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho.
7. Manter contato junto aos serviços médico e social da Instituição para o
atendimento necessário aos acidentados.
8. Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas
causas e propor as providências cabíveis.
9. Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes.
10. Orientar os funcionários da Instituição no que se refere à observância das
normas de segurança.
11. Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida
no trabalho.
12. Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo
sobre segurança e medicina do trabalho.
13. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
14. Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação.
15. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos de medição e de programas de informática.
16. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor.

TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Descrição sumária das tarefas
Confeccionam e reparam próteses dentárias.
Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função
1. Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias.
2. Executar montagem das próteses dentárias.
3. Fundir metais para obter peças de prótese dentária.
4. Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentária.
5. Corrigir e eliminar deficiências de peças dentárias.
6. Confeccionar aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou
maxilares.
7. Providenciar materiais necessários para a execução de serviços.
8. Encaminhar serviços para empresas especializadas, quando necessário.
9. Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços.
10. Colaborar em programas e em projetos dando suporte técnico.
11. Auxiliar professores e alunos em aulas práticas e estágios.
12. Trabalhar segundo normas de qualidade, produtividade, segurança e
higiene.
13. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o
material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho.
14. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
15. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática.

