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PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

Nota! Este documento tem como objetivo informar ao candidato ao cargo de Instrutor
Trainee do SENAI as normas de Saúde e Segurança Ocupacional a serem seguidas
quando da realização da prova prática. Os responsáveis pela aplicação da prova na
montagem e desmontagem, Coordenadores Regionais e Avaliadores devem seguir as
diretrizes de PSSO e garantir que os Candidatos cumpram com essas diretrizes antes,
durante e depois da avaliação.
 Introdução aos Requisitos Legais do BRASIL
As normas de segurança e saúde relacionadas à seleção dos candidatos seguirão a
legislação do BRASIL, federal, estadual e municipal de acordo com o local onde ocorrer
a avaliação prática tais como Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (Decreto Lei 3214 de 1978), as NBR’s e etc. Todos os participantes devem ter
uma atitude preventiva, séria e consciente em relação às instruções e normas de
segurança e saúde regida neste documento.
Algumas atividades, devido à previsão em legislação ou mesmo pelo risco que
representam só podem ser desenvolvidas por profissionais devidamente qualificados e
tal qualificação deve ser comprovada.
 Objetivo compartilhado - Incidente Zero!
A Comissão Organizadora da Avaliação prática tem como objetivo conscientizar os
Candidatos de que a meta Incidente Zero algo compartilhado, uma vez que a prevenção
é responsabilidades de todos.
A abordagem de incidente zero significa promover a conscientização da Saúde e
Segurança Ocupacional para todas as pessoas envolvidas no processo, avaliar riscos
significativos, cumprimento de todas as regras de segurança, operação segura de
ferramentas e máquinas, utilizar e manter Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
em boas condições bem como a organização no local de trabalho.
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 Organização e Limpeza
A organização e limpeza devem ser mantidas na Área de Avaliação. Os Candidatos
devem assegurar uma boa ordem e limpeza em suas estações de trabalho e manter seus
equipamentos e ferramentas de trabalho em ordem.
• Quando trabalhar no seu ambiente de prova certifique-se que nenhum material de
trabalho interfira com as Áreas dos concorrentes, e que suas ações não atrapalhem seus
trabalhos.
• Quando máquinas compartilhadas são usadas, deixar espaço amplo para a pessoa que
estiver trabalhando na máquina.
• Áreas de trabalho devem ser limpas ao final de cada dia.
 Comportamento Perigoso
Em caso de qualquer comportamento ou descumprimento das normas do PSSO que
coloquem em risco a segurança, os Avaliadores deverão parar o trabalho do Candidato
para que seja eliminado o risco. É necessário que os avaliadores relatem qualquer
suspeita de violação de PSSO imediatamente a coordenação do concurso para
providencias.
 Segurança contra incêndio
Os ambientes da prova de seleção deverão estar equipados com sistema de combate ao
incêndio. Ocupação envolvendo trabalhos que produzem faíscas, a utilização de chama
nua ou níveis de calor intenso serão planejados e executados com cuidado especial.
 Política no fumar
Fumar é proibido nos locais da Avaliação prática e teórica sendo permitido apenas em
espaços designados pela política do espaço contratado, se houver.
 Primeiros Socorros
Materiais de primeiros socorros deverão estar disponíveis durante a competição.
Candidatos que precisem de assistência médica regular (por exemplo, insulina ou outros
medicamentos) devem portar a receita e uma declaração médica de qual deve ser o
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procedimento e informar aos avaliadores da banca antes da Avaliação Prática e Teórica.
Qualquer medicação trazida para o ambiente de prova deve estar armazenada em sua
embalagem original.
 Normas de Saúde e Segurança para Equipamentos de Proteção Individual.
Em conformidade com a NR-6, Legislação de Segurança e Saúde Ocupacional do
Ministério do Trabalho do Brasil, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual é
obrigatória durante o trabalho se as condições forem perigosas para a saúde ou
segurança. Todos os Candidatos devem garantir que seus equipamentos de proteção
individual estão em boas condições. É proibida a utilização de equipamentos de
proteção danificados na execução das provas de seleção.
 Roupa de Trabalho e Roupa Protetora
• Os Competidores devem vestir-se da forma adequada ao seu trabalho.
• Quando do manuseio de máquinas e equipamentos, os Competidores não devem usar
roupas folgadas, ou quaisquer adereços, que possam se prender em partes móveis e
assim causar acidentes.
 Proteção Auditiva
Protetor auditivo deve sempre ser utilizado no trabalho quando o nível de ruído for
superior 85 decibéis. Plugues e protetores de concha são as formas mais comuns de
proteção do ouvido antes da competição (ruído temporário, ruído periódico, ruído alto).
 Proteção da Cabeça
Protetor da cabeça é usado em trabalho que envolve o perigo de queda de objetos ou
para evitar que cabelos longos fiquem presos em partes móveis de máquinas. Tal
proteção de cabeça inclui capacetes, capuz e rede para cabelo.
 Proteção de Face e Olhos
Protetores de olhos com aros deverão incluir proteção lateral permanente. Protetores
de olhos tipos máscaras podem ter lentes cobrindo os olhos ou “óculos” separados. Esse
protetor deve encaixar firmemente sobre a face, e quaisquer visores não devem estar
em contato com os óculos do usuário ou, quando virar sua cabeça com os ombros.
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 Proteção Respiratória
Protetor respiratório protege as vias respiratórias de impurezas dispersas no ar (por
exemplo, partículas, fumos e gases) ou deficiência de oxigênio. Esse protetor deve ser
de tamanho adequado e se ajustar perfeitamente ao redor da face (para os indivíduos
do sexo masculino – sem barba) para fornecer proteção suficiente e evitar vazamentos
dos lados. Protetores das vias respiratórias devem ser usados todo o tempo pelo
candidato quando trabalhando em um ambiente com impurezas dispersas no ar ou
entrando ou saindo desses ambientes. Se um candidato precisar ou vir a precisar de
equipamento de proteção respiratória, a eficácia do equipamento depende de uma
selagem facial eficaz, o candidato deve estar barbeado quando o equipamento de
proteção entrar em contato com a face.
 Proteção das Mãos
• Os perigos apresentados por máquinas ou equipamentos (cortes, perfurações, rasgos)
devem ser evitados usando luvas: Luvas de couro, tecido, etc. Nunca o candidato deve
operar máquinas sem a proteção de partes móveis.
• Luvas de borracha ou plástico devem ser utilizadas quando estiver manuseando
produtos químicos e trabalhos que exigem o uso de Água ou outro líquido qualquer.
• Luvas de raspa para solda devem proteger contra respingos, breve exposição a chama
nua, calor, radiação UV e lesão mecânica.
• As luvas devem ser de tamanho correto.
• Devem ser trocadas sempre que necessário.
 Proteção dos Pés
Sapatos fechados ou botas de segurança adequados de acordo com a ocupação do
candidato devem ser selecionados para o trabalho. Calçados do tipo sandália são
proibidos em qualquer Área que esteja acontecendo a provas.
Dependendo do trabalho ou do ambiente de trabalho, o calçado deve ser selecionado
baseado em:
• Solas a prova de furos
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• Condutividade elétrica
• Qualidades anti-estáticas
• Isolamento contra calor/frio
• Absorção de choque no salto
• Sola com exterior padronizado
• Durabilidade contra absorção de calor e óleo
• Proteção do dorso do pé
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL POR OCUPAÇÃO

x

Aplicação de Revestimentos Cerâmicos

x

Eletricidade Predial

x

Construção em Alvenaria

x

x

x

Movelaria

x

x

x

Tecnologia da Moda
Instalação e Manutenção de Redes

x

x

Máscara Facial translúcida

Máscara para soldagem

Óculos para soldagem

x

Roupas de proteção

TI - Soluções de Software

Capacete

x

Luvas

Desenho Assistido por Computador CAD

Máscara protetora

Sapato de segurança

Protetor auricular

Modalidade

Óculos de proteção

Cada ocupação tem exigências próprias de EPI’s, que podem ser consultadas abaixo;

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Panificação

x

x

Confeitaria

x

x

x

 Deve-se ter cuidados com os riscos que possam ocorrer antes, durante e após o
término do trabalho.
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