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FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ 

REDE DE SAÚDE E HOSPITAL DECLÍNICAS DR. RADAMÉS 
NARDINI 

 
EDITAL Nº 01/2016 - EDITAL DE ABERTURA 

 
 

 
A Fundação do ABC, por meio do Complexo de Saúde de Mauá - COSAM, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016 do PROCESSO SELETIVO do Complexo de Saúde de Mauá - COSAM,  Rede de Saúde do 
Município de Mauá e do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC. 
 
 

 
INCLUIR 

 
REQUISITOS E ATRIBUICOES DOS CARGOS 

 
 

 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) reconhecido pelo Ministério da Educação, 
acrescido de certificado de curso de qualificação de Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado por instituição especializada, reconhecida e autorizada pelo 
Ministério da Educação e registro no Ministério do Trabalho. Experiência mínima de 6 meses na função, comprovado em CTPS ou declaração de órgão 
público. 

ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de 
ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando 
condições perigosas, tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários 
quanto a atitudes de segurança no trabalho. Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e 
divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva dos funcionários quanto à segurança do trabalho. Determinar a 
utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando 
as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador. Colaborar nos projetos de modificações prediais 
ou novas instalações da empresa, visando à criação de condições mais seguras no trabalho. Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as 
condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres 
causadoras dessas doenças. Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do 
trabalho, bem como para informar e conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das 
atividades de treinamento e divulgação. Supervisionar os serviços terceirizados, visando garantir o bom atendimento ao público interno e visitante. Colaborar 
com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho. 
Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando à adoção de 
medidas preventivas. Elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de 
qualquer tipo de acidente. Preparar programas de treinamento, admissional e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização 
e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do 
trabalho. Prestar apoio à SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários. Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado 
para recebimento de atendimento médico adequado. Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as 
providências necessárias para reduzir e ou minimizar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança 
no trabalho. 

 
 
 
 
 

Santo André, 20 de maio de 2016. 
 

Diretor Geral 
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