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1. Identificação 
 

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho 

Diretoria:  Operações Área: DP 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de segurança do trabalho, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Acompanhar as análises técnicas dos equipamentos de proteção utilizados pelos Colaboradores; 

 Fazer análise de riscos ambientais; 

 Acompanhar e controlar a utilização dos equipamentos de segurança do trabalho;  

 Acompanhar os laudos técnicos de PPRA, PMCO e LTCAT; 

 Realizar atividades relacionadas à prevenção de acidentes; 

 Controlar e identificar os riscos, propondo melhorias para que os mesmos não venham mais a ocorrer; 

 Responder pela elaboração do PPP dos colaboradores; 

 Responder pelas ordens de serviço de segurança, elaborando, criando e monitorando as mesmas; 

 Organizar uma SIPAT, com atividades educativas para os aspectos de segurança; 

 Intermediar a aplicação de treinamentos voltados para segurança e que atendam os requisitos 

normativos legais; 

 Participar das reuniões da CIPA e da brigada de incêndios com o objetivo de ajudar no 

desenvolvimento das atividades; 

 Manter atualizados os alvarás de funcionamento no tocante aos aspectos de corpo de bombeiros e 

ambiental; 
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 Acompanhar todo processo de PRE junto ao corpo de bombeiros; 

 Aplicar o plano de emergência quando necessário, seguindo todas as etapas necessárias; 

 Cuidar dos aspectos ambientais, trabalhando na destinação, organização e tratamento dos itens 

relacionados ao meio ambiente; 

 Acompanhar as licenças; 

 Participar de toda rotina relacionada à parte de medicina ocupacional, de forma a prestar o apoio 

necessário às áreas envolvidas; 

 Acompanhar de perto a rotina da área de segurança patrimonial, de maneira a esclarecer e ajudar as 

áreas envolvidas quando necessário; 

 Fazer a gestão dos contratos dos terceirizados, delegando e cobrando as atividades a serem executadas; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

  

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Ensino Médio Superior Cursando 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Básico de Inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento em 

laudos técnicos; 

Conhecimento em 

gestão de CIPA e 

SIPAT; 

Conhecimento em 

laudos técnicos; 

Conhecimento em 

gestão de CIPA e 

SIPAT; 

Conhecimento em 

laudos técnicos; 

Conhecimento em 

gestão de CIPA e 

SIPAT; 
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Conhecimento em 

gestão de Brigada de 

Emergência; 

Conhecimento das 

normas técnicas de 

segurança do trabalho 

vigentes; 

Noções básicas de 

legislação; 

Conhecimento em 

gestão de Brigada de 

Emergência; 

Conhecimento das 

normas técnicas de 

segurança do trabalho 

vigentes; 

Noções básicas de 

legislação; 

Conhecimento em 

gestão de Brigada de 

Emergência; 

Conhecimento das 

normas técnicas de 

segurança do trabalho 

vigentes; 

Noções básicas de 

legislação; 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 
Assertiva;  
Visão de Impacto e 
Causalidade;  
Trabalho em equipe;  
Atenção distribuída;  
Trabalho sob pressão;  

Comunicação 
Assertiva;  
Visão de Impacto e 
Causalidade;  
Trabalho em equipe;  
Atenção distribuída;  
Trabalho sob pressão;  

Comunicação 
Assertiva;  
Visão de Impacto e 
Causalidade;  
Trabalho em equipe;  
Atenção distribuída;  
Trabalho sob pressão;  

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva Foco em 
resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

 

 

Aprovações 
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