
 

 

http://www.etecanhanguera.com.br/ 

Av. Te e te Ma ues, s. . • Faze di ha • -  • Sa ta a de Pa aí a • SP 

1 
DOC 04 

Atualizado e Revisado em 08/08/2019 

 

 

 
EDITAL n. º 04 de 14/12/2020 

 
 

A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BARTOLOMEU BUENO DA SILVA, município de Santana de Parnaíba 

atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Especial de 
Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes do Curso Técnico em Segurança 
Do Trabalho, para o 2º módulo.  

 

I - Das Disposições Preliminares 

1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 

retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados no curso técnico na Etec. 

2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de 

competências desenvolvidas em: 

2.1. cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, 

na própria escola ou em outras; 

2.2. estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares); 

2.3. no trabalho; 

3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de 

Curso da Habilitação Profissional Técnica pretendida. 

4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob 

orientação do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir 

dos resultados das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) 

indicando, quando necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de 

adaptações, bem como ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na ( 

Deliberação CEETEPS 18, de 16-07-2015 ) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste 

processo de vagas remanescentes.  

II – Das Inscrições 
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 14 de dezembro de 2020 a 15 de 

janeiro de 2021, através do link https://forms.gle/vmLLjvUk2iZYDD7k6  

2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
2.1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchido; 

2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do (s) módulo (s) 

anteriores o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou vivência e/ou experiência; 

2.3. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 

2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada 

pela direção da escola de origem de que está matriculado no 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou dos 

certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) 

áreas de estudos para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

2.5. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 

2.6. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 

2.7. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 

adquiridas no trabalho: 

a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 

b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 

c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 

https://forms.gle/vmLLjvUk2iZYDD7k6
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3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora 

do prazo. 

4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 

experiência profissional. 

 
III - Do Processo de Avaliação 
1. O processo será realizado em duas fases: 

1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos 

realizados; 

b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição; 

c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva presencial que será realizada 26 de 

janeiro de 2021 as 19h00 na Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera; 

1.1.2 A Avaliação teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 

(cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do 

Curso Técnico Segurança Do Trabalho constantes no Anexo I deste Edital; 

1.1.3 A resultado da prova teórica objetiva será divulgado 29/01/2021 

1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da 

questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e262acad@cps.sp.gov.br, sob o título 

Re u so P ova teó i a , o p azo áxi o de  ho as, após a divulgação do gabarito oficial. 

1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova teórica 

objetiva. 

 

1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Entrevista; 

1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da prova teórica 

objetiva da primeira fase. 

 

2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão 
classificados na escala de quatro menções: 
a) MB: Muito Bom; 
b) B: Bom;  
c) R: Regular; 
d) I: Insatisfatório. 
 
Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido 
aproveitamento satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R. 
 

3.  A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho. 

3.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 

a) Menção da prova prática; 

b) Menção da prova teórica; 

c) Maior idade; 

d) Ordem de inscrição; 

Persistindo deve ocorrer um sorteio. 

  

4. A classificação final será divulgada na Etec 29/12/2020 

 
IV – Da Convocação para a Matrícula 
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1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos 

da Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 
2. Após a divulgação dos resultados finais, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, 

de acordo com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido 

classificado e dentro do calendário previsto. 

3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não 

comparecimento no prazo implicará perda da vaga. 

4. A matrícula será efetuada nos dias 02 a 04/02/2021 . 

5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será 

feita nova convocação de candidatos classificados para matrícula.  

6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nas 

no dia 29/01/2021 no link http://www.etecanhanguera.com.br/processo-seletivo-vagas-remanescentes-

2021/  e também no mural interno da secretaria da Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera, sendo 

de inteira responsabilidade do candidato maior ou do seu representante legal, se menor, o seu 

acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento. 

8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas. 

 
V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 
1. Os resultados da avaliação de competências terão validade até o início do próximo semestre   ano, 

contado a partir da divulgação do resultado final. Exemplo: Se o processo teve início em novembro de 

um ano, os candidatos são chamados em janeiro do próximo ano e processo se encerra em julho deste 

mesmo ano   

2.  O candidato, classificado para o 2º, 3º ou 4º módulo que não obteve vaga, poderá ser classificado no 

próximo processo especial de seleção realizado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os 

mesmos pontos obtidos. 

2.1 A convocação será feita por e-mail ou telefone. 

 
VI - Disposições Finais 
1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção 

de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 

 

 

 

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Santos 

Diretora de Escola Técnica - Substituta 

RG: 34.230.975-4 

Controle de Mural 

Afixado em 14 / 12 / 2020 

Retirado em  /  /  
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4.4. Formação Profissional 
 
MÓDULO I  SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

I.1 FUNDAMENTOS DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
Função: Educação para saúde e segurança do trabalho 

Classificação: Execução 
Atribuições e Responsabilidades  

Investigar as causas dos acidentes do trabalho. 
Definir os equipamentos de proteção coletiva (EPC). 
Indicar os equipamentos de proteção individual (EPI).  

Valores e Atitudes                                                            
Desenvolver a criticidade. 
Incentivar comportamentos éticos.  
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.  

Competências Habilidades 
1. Analisar as relações homem-trabalho e suas 
interfaces com a saúde e segurança.  
 
2. Analisar características do acidente de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a necessidade da adoção de 
equipamentos como medida de proteção individual.  
 
 
 
4. Analisar os riscos a que estão expostos os 
trabalhadores nos ambientes profissionais para a 
adoção de mecanismos de prevenção.  

1.1 Identificar relações de trabalho e pontos de 
conflito no ambiente profissional.  
 
2.1 Identificar o tipo de acidente do trabalho.  
2.2 Coletar e registrar fatos e informações 
relacionadas ao acidente do trabalho.  
2.3 Calcular o custo do acidente no ambiente 
laboral.  
2.4 Elaborar os dados estatísticos para futuras 
ações de intervenção na organização. 
 
3.1 Identificar demandas ao avaliar as atividades 
laborais. 
3.2 Selecionar equipamentos de proteção coletiva 
(EPC) e individual (EPI).  
 
4.1 Detectar situações de risco para a saúde e a 
segurança do trabalhador.  
4.2 Detectar os agentes ambientais promotores de 
riscos nos ambientes profissionais.  
4.3 Elaborar mapa de riscos ambientais.  
4.4 Aplicar protocolos de procedimentos seguros.  

Orientações 
Sugere-se que os alunos tenham aula prática no laboratório de Segurança do Trabalho e  que seja 
abordado o uso de EPIs e EPCs. 
Planilhas e gráficos referentes a estatísticas de acidente do trabalho podem ser elaboradas de forma 
interdisciplinar com o componente curricular Aplicativos Informatizados. 
Consultar Guia de Análise de Acidentes  site: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/publicacoes-e-manuais 
Consultar textos do livro Caminhos para Análise de Acidentes de Trabalho  site:  
http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes-e-manuais  

Bases Tecnológicas 
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Aspectos históricos da Segurança do Trabalho e análise da relação homem x trabalho  
 
Histórico do Prevencionismo no Brasil  
 
Conceitos e causas dos acidentes do trabalho  
 
Análise de acidente do trabalho  
 
Cadastro e Comunicação do Acidente do Trabalho  CAT 
 
Consequências e custos do acidente do trabalho 
 
Estatísticas dos acidentes do trabalho  

 Horas/homens trabalhadas - HHT; 
 Coeficiente de frequência;  
 Coeficiente de gravidade;  
 Letalidade;  
 Absenteísmo  quadros III, IV, V, e VI da NR 4.  

 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)  

 Tipos e uso. 
 

Equipamento de Proteção Individual  EPIs  NR 6 
 
Processos e controle de riscos  

 Plano básico de segurança;  
 Norma de segurança do processo e percepção de riscos.  

 
Carga horária (horas-aula) 

Teórica 100 
Prática em 
Laboratório 00 Total 100 Horas-aula 

Teórica (2,5) 100 Prática em 
Laboratório (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.2 LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTADORAS 
Função: Educação para saúde e segurança do trabalho 

Classificação: Execução 
Atribuições e Responsabilidades  

Aplicar a legislação referente à área da Saúde e Segurança do Trabalho nas atividades laborais. 
Acompanhar reuniões que envolvam acordos e negociações na área de Segurança do Trabalho para 
possíveis intervenções. 

Valores e Atitudes 
Comprometer-se com a igualdade de direitos. 
Estimular a comunicação nas relações interpessoais.  
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas.  

Competências Habilidades 
1. Interpretar a legislação e as normas relativas à 
segurança e saúde do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
2. Sistematizar a organização, eleição, formação, 
treinamento e desenvolvimento dos trabalhos da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA).  
 
 
 
 
3. Analisar  aspectos voltados à atuação profissional 
da área.  

1.1 Pesquisar constantemente a legislação vigente.  
1.2 Utilizar a legislação pertinente para a promoção 
da saúde e segurança do trabalhador.  
1.3 Conduzir ações prevencionistas.  
1.4 Identificar situações não conformes às Normas 
Regulamentadoras.  
1.5 Executar procedimentos e ditames normativos.  
 
2.1 Informar os trabalhadores sobre a CIPA e sua 
importância em todas as ações da empresa.  
2.2 Conduzir os processos de eleição e formação da 
comissão.  
2.3 Registrar editais de eleição e votações.  
2.4 Organizar e aplicar treinamento para os 
membros da CIPA. 
 
3.1 Desempenhar as determinações profissionais 
nos limites estabelecidos pela legislação.  

Orientações 
Sugere-se que seja desenvolvido 
processo eleitoral, reuniões, elaboração de atas, entre outros.  
Neste componente, é possível interdisciplinar com os componentes curriculares 

  
É interessante realizar visita técnica em empresas para acompanhamento das atividades desenvolvidas 
pela CIPA. 
Consultar Manual da CIPA  site: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/publicacoes-e-
manuais 

Bases Tecnológicas 
 
Legislação Trabalhista  CLT  Consolidação das Leis do Trabalho  

 Art. 154 ao art. 201;  
 Direitos e obrigações do empregado e do empregador;  
 Obrigatoriedade do registro na CTPS;  
 Tipos de contratos de trabalho;  
 Processos trabalhistas.  

 
Legislação Previdenciária  
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 Benefícios do INSS ao trabalhador:  
 acidente de trabalho;  
 auxílio doença.  

 PPP  Perfil Profissiográfico Previdenciário;  
 LTCAT  Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho;  

 fundamentação legal. 
 Perícias; 
 Tipos de aposentadoria.  

 
Legislação sobre segurança e saúde no trabalho  

 Convenções da OIT; 
 Leis;  
 Portarias e instruções normativas do Ministério do Trabalho (MT).  

 
Normas Regulamentadoras (NRs) e Portarias 

 NR 1  Disposições Gerais;  
 NR 3  Embargo e Interdição;  
 NR 4  Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;  
 NR 5  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA):  

 atribuições;  
 funcionamento;  
 treinamento;  
 processo eleitoral. 

 NR 8  Edificações; 
 NR 24  Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;  
 NR 28  Fiscalização e Penalidades;  
 Portaria nº 89 de 22 de janeiro de 2016  Registro Profissional do Técnico de Segurança do 

Trabalho no MTPS;  
 Portaria 3275 do MT  Atribuições do Técnico de Segurança do trabalho.  

 
Mapas de Riscos  

 Classificação dos riscos ambientais;  
 Critérios para a execução do mapa. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teórica 100 Prática em 
Laboratório 00 Total  100 Horas-aula 

Teórica (2,5) 100 
Prática em 

Laboratório (2,5) 00 Total (2,5)  100 Horas-aula 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.3 GESTÃO EMPRESARIAL 
Função: Gestão da saúde e segurança no trabalho 

Classificação: Planejamento 
Atribuições e Responsabilidades  

Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle das atividades de segurança no trabalho. 
Acompanhar reuniões que envolvam acordos e negociações na área de Segurança do Trabalho para 
possíveis intervenções.  
Manter o setor de Recursos Humanos informado sobre os levantamentos técnicos realizados para a 
adoção de medidas de prevenção. 

Atribuições Empreendedoras 
Demonstrar capacidade de argumentação e persuasão. 
Identificar problemas e necessidades que geram demandas. 

Valores e Atitudes 
Socializar os saberes.  
Estimular a proatividade. 
Incentivar o diálogo e a interlocução.  

Competências Habilidades 
1. Correlacionar aspectos relacionados ao trabalho, 
à saúde e à segurança do trabalhador às interfaces 
setoriais da empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interpretar o Sistema de Gestão Empresarial e as 
possibilidades de certificação para a empresa.  
 
 
 
3. Interpretar os conceitos de gestão integrada nas 
áreas de Saúde e Segurança do Trabalho e 
Empreendedorismo.  

1.1 Identificar a estrutura organizacional da 
empresa.  
1.2 Integrar o departamento de Saúde e Segurança 
do Trabalho à estrutura empresarial.  
1.3 Organizar as informações coletadas junto aos 
setores da empresa.  
1.4 Utilizar métodos, técnicas e procedimentos para 
auxiliar a empresa nos processos de gestão da área 
de Saúde e Segurança do Trabalho.  
1.5 Utilizar procedimentos técnicos para adequar as 
condições de segurança dos respectivos setores.  
 
2.1 Utilizar métodos, técnicas e procedimentos para 
auxiliar a empresa nos processos de certificação.  
2.2. Acompanhar o desempenho do processo de 
trabalho atendendo aos requisitos das certificações.  
 
3.1 Aplicar os conceitos de gestão integrada na área 
de Saúde e Segurança do Trabalho.  
3.2 Conduzir os processos e atividades pautados 
em princípios de empreendedorismo.  

Orientações 
Sugere-se que sejam realizados encontros com alunos egressos que atuem na área de Segurança do 
Trabalho para compartilhar o dia a dia nas organizações; dessa forma, muito poderão contribuir relatando 
situações reais e seus possíveis desdobramentos. 
Consultar Manuais eSocial  Site: http://portal.esocial.gov.br/manuais 

Bases Tecnológicas 
 
Estrutura Organizacional  

 Conceito;  
 Departamentalização e relação sistêmica;  
 Centralização e descentralização;  
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 Organograma;  
 O macroambiente e cultura organizacional.  

 
Funções da Administração  

 Planejamento;  
 Organização;  
 Direção;  
 Controle.  

 
Classificação das empresas 

 Por setor;  
 Forma jurídica;  
 Porte (tamanho).  

 
Planejamento Operacional 

 Tipos de planos;  
 Fluxogramas;  
 Cronogramas.  

 
Conceito sobre empreendedorismo e visão empreendedora 

 Definição das principais características empreendedoras;  
 Tipos de empreendedores; 
 Visão de oportunidade: 

 oportunidade e tendência de mercado. 
 
Indústria 4.0  novas tecnologias e a Segurança do Trabalho 

 Desafios;  
 Tendências.  

 
Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho e a relação com os demais setores da empresa  
 
Licitações  

 Conceito;  
 Classificação;  
 Legislação.  

 
eSocial 

 Fundamentação legal; 
 Diagnóstico Inicial; 
 Planejamento de ações; 
 Procedimentos operacionais;  
 Aplicação na área de Saúde e Segurança do Trabalho - SST: 

 leiautes dos eventos relacionados à SST; 
 tabelas do eSocial relacionadas à SST. 

 Sistemas para Gerenciamento de SST. 
 
Sistema de Gestão Integrada  

 Gestão da Qualidade: 
 evolução do conceito de qualidade; 
 ferramentas da qualidade;  
 ISO 9000:  

o objetivos; 
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o implantação; 
o custo;  
o benefícios.  

 Gestão do Meio Ambiente:  
 ISO 14000:  

o implantação; 
o custo; 
o benefícios.  

 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho: 
 ISO 45001:  

o objetivos; 
o requisitos.  

 
Carga horária (horas-aula) 

Teórica 60 
Prática em 
Laboratório 00 Total  60 Horas-aula 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório (2,5) 00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.4 MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Função: Educação para saúde e segurança no trabalho 
Classificação: Controle 

Atribuições e Responsabilidades  
Auxiliar na orientação quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais. 
Aplicar a legislação referente à área da Saúde e Segurança do Trabalho nas atividades laborais. 
Promover conscientização a respeito da importância do meio ambiente para a vida em sociedade.  

Valores e Atitudes 
Incentivar comportamentos éticos. 
Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 
1. Avaliar o desenvolvimento das atividades laborais 
e seus impactos sobre o meio ambiente.  
 
 
 
 
2. Desenvolver estratégias que estimulem a 
organização social para a resolução de problemas 
relativos à qualidade ambiental.  
 
 
 
 
3. Planejar atividades e procedimentos, respeitando 
os conceitos aplicados à qualidade ambiental. 

1.1 Identificar os danos causados ao meio ambiente 
pelos processos produtivos. 
1.2 Socializar, junto aos funcionários, informações 
relacionadas aos danos causados ao meio 
ambiente. 
 
2.1 Coletar informações para prevenir e controlar a 
poluição ambiental.  
2.2 Utilizar técnicas adequadas de transporte, 
armazenagem e descarte de resíduos com o 
objetivo de proteger o trabalhador contra os riscos 
da poluição ambiental. 
 
3.1 Utilizar métodos e procedimentos relacionados 
à qualidade ambiental para a preservação da saúde 
e segurança do trabalhador.  
3.2 Aplicar as legislações ambientais conforme as 
necessidades. 

Orientações 
Sugere-se que o professor promova atividades cooperativas 

em relação ao Sistema de Gestão Integrada, especialmente a ISO 14000. 
Consultar as Convenções da OIT  site: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/publicacoes-e-manuais 

Bases Tecnológicas 
 
Conceito 

 Ecologia; 
 Meio Ambiente. 
 

Meio ambiente x processo industrial 
 Tratamento de efluentes industriais;  
 Disposição de resíduos industriais  NR25;  
 Controle e avaliação da qualidade do ar;  
 Conceito de poluição;  
 NBR 10004 - Resíduos sólidos.  
 

Impactos ambientais globais 
 Causas e efeitos. 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140  Santa Ifigênia  CEP: 01208-000  São Paulo  SP 
 

CNPJ: 62823257/0001-09 379 
Página nº 37 

 
Aquecimento global 

 Causas e efeitos. 
 

Qualidade ambiental 
 A regra dos Rs - Reduzir, Reutilizar, Reciclar; 
 Vantagem ambiental e impactos econômicos para a empresa. 
 

Saneamento do meio 
 Destinação e tratamento (noções) do lixo doméstico (aterros sanitários);  
 Tratamento de água e esgoto;  
 Recolhimento e destinação de águas pluviais nos centros urbanos. 
 

Legislação ambiental 
 Constituição Federal;  
 Principais resoluções:  

 Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente; 
 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 
 CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
 Código Florestal. 

 
Crescimento econômico x desenvolvimento sustentável  

 
Convenção 174 da OIT (Organização Internacional do Trabalho)  

 Prevenção de acidentes industriais maiores. 
 
Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos 
Químicos Perigosos  P2R2 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 
Prática em 
Laboratório 00 Total  40 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 Prática em 
Laboratório (2,5) 00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.5 SUPORTE EMERGENCIAL À VIDA 

Função: Prestação de primeiros socorros 
Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  
Prestar atendimento às vítimas em situações de urgência e emergência. 
Aplicar a legislação referente à área da Saúde e Segurança do Trabalho nas atividades laborais. 

Valores e Atitudes 
Socializar os saberes.  
Estimular a proatividade.  
Incentivar atitudes de autonomia. 
Incentivar comportamentos éticos. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Avaliar a vítima para determinar as prioridades de 
atendimento em situações de emergência/ urgência.   
  
  
  
 
  
 
  
 
2. Identificar os recursos disponíveis na comunidade 
de forma a viabilizar o atendimento de emergência 
eficaz. 

1.1 Identificar as situações de emergência/ 
urgência.  
1.2 Identificar os procedimentos, bem como a 
maneira mais rápida, segura e eficaz do pronto 
atendimento à vítima, zelando pela sua integridade 
e a do socorrista.  
1.3 Aplicar técnicas de manutenção da vida e 
prevenção de complicações até a chegada de 
atendimento avançado.  
  
2.1 Providenciar suporte básico, de acordo com a 
necessidade da vítima. 
2.2 Executar imobilizações e buscar transporte 
adequado à vítima, providenciando o socorro-
seguro, eficaz e correto.  
2.3 Transmitir as informações necessárias para os 
serviços de atendimento avançado. 

Orientações 
Sugere-se que o professor promova atividades cooperativas 

inclusão na prática do Plano de Abandono da Etec, uma atividade relacionada à 
prestação de Primeiros Socorros (queimaduras, fraturas, desmaios, entre outros). 
É interessante também que ocorram atividades junto ao 

s doenças ocupacionais 
relacionadas a distúrbios de pele: exposição ao frio e ao calor extremos. 

Bases Tecnológicas 
 
Suporte emergencial à vida 

 Papel do socorrista: 
 urgência x emergência;  
 urgências coletivas;  
 emergências. 

 Caixa de primeiros socorros; 
 Análise primária e secundária; 
 Parada cardiorrespiratória: 

 identificar parada respiratória e parada cardíaca; 
 fazer RCP; 
 cuidados a serem tomados. 
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 Ferimentos no tórax, no abdômen e nos olhos, com presença de objeto encravado;  
 Traumas ósseos e musculares: 

 fraturas; 
 entorses;  
 luxações.  

 Hemorragias, choque e lesões de tecidos moles;  
 Vertigens, desmaios e crises convulsivas;  
 Distúrbios causados pelo calor: 

 queimaduras por fogo e substâncias químicas, insolações, internação e queimadura nos 
olhos. 

 Choques elétricos: 
 tipos e características. 

 Acidentes aquáticos e de mergulho;  
 Acidentes com animais peçonhentos. 

 
Transportes de acidentados 

 A hora de ouro;  
 Imobilizações: 

 tipos;  
 como fazer. 

 Locomoção emergencial: 
 tipos, 
 cuidados a serem observados. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 Prática em 
Laboratório 60 Total  60 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório (2,5) 50 Total (2,5)  50 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.6 ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Execução de procedimentos éticos no ambiente de trabalho 
Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  
Atuar de acordo com princípios éticos nas relações de trabalho. 
Aplicar a legislação referente à área da Saúde e Segurança do Trabalho. 
Acompanhar reuniões que envolvam acordos e negociações na área de Segurança do Trabalho para 
possíveis intervenções. 

Valores e Atitudes 
Incentivar comportamentos éticos.  
Incentivar o diálogo e a interlocução. 
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.  

Competências Habilidades 
1. Interpretar as ações comportamentais orientadas 
para a realização do bem comum. 
 
 
 
 
 
2. Analisar as ações comportamentais no contexto 
das relações trabalhistas e de consumo. 
 
 
 
3. Contextualizar a aplicação das ações éticas aos 
campos do direito constitucional e legislação 
ambiental. 
 
4. Analisar a importância da responsabilidade social 
e da sustentabilidade na formação profissional e 
ética do cidadão. 

1.1 Identificar os princípios de liberdade e 
responsabilidade nas ações cotidianas. 
1.2 Comparar as diferenças de valores éticos e 
valores morais exercidos na comunidade local. 
1.3 Adequar princípios e valores sociais a práticas 
trabalhistas. 
 
2.1 Detectar aspectos estruturais e princípios 
norteadores do Código de Defesa do Consumidor. 
2.2 Identificar os fundamentos dos códigos de ética 
e normas de conduta. 
 
3.1 Identificar as implicações da legislação 
ambiental no desenvolvimento do bem-estar comum 
e na sustentabilidade. 
  
4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de 
direitos humanos.  
4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade 
social e/ou sustentabilidade na área.  
4.3 Utilizar noções e estratégias de economia 
criativa para agregar valor cultural às práticas de 
sustentabilidade.   

Orientações 
É necessário que o Código de ética profissional do técnico em Segurança do Trabalho seja discutido com 
os alunos; as bases tecnológicas devem ser relacionadas à área profissional de Segurança do Trabalho. 

Bases Tecnológicas 
 
Noções gerais sobre as concepções clássicas da Ética 
 
Ética, moral  

 Reflexão sobre os limites e responsabilidades nas condutas sociais. 
 
Cidadania, trabalho e condições do cotidiano 

 Mobilidade; 
 Acessibilidade; 
 Inclusão social e econômica; 
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 Estudos de caso. 
 
Relações sociais no contexto do trabalho e o desenvolvimento de ética regulatória 
 
Códigos de ética nas relações profissionais 
 
Consumo consciente sob a ótica do consumidor e do fornecedor 
 
Códigos de ética e normas de conduta  

 Princípios éticos. 
 
Direito Constitucional na formação da cidadania 
 
Princípios da ética e suas relações com a formação do Direito Constitucional 
 
Aspectos gerais da aplicabilidade da legislação ambiental no desenvolvimento socioeconômico e ambiental 
 
Responsabilidade social como parte do desenvolvimento da cidadania 
 
Código de ética nas organizações  

 Públicas;  
 Privadas.  

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, convenções e Direitos Humanos no Brasil  
 
Economia criativa  

 Conceitos, estratégias e desenvolvimento  
 
Respeito à diversidade cultural e social  
 
Responsabilidade social/sustentabilidade  

 Procedimentos para área ; 
 Lei complementar 131, também conhecida como Lei da Transparência  sancionada em 2009, que 

obriga a União, os estados e os municípios a divulgar seus gastos na Internet em tempo real; 
Lei de Acesso à informação:  Lei  Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim 
de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 
 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 Prática em 
Laboratório 00 Total  40 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório (2,5) 00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.7 LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 
Função: Montagem de argumentos e elaboração de textos 

Classificação: Planejamento 
Atribuições e Responsabilidades  

Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica. 
Acompanhar reuniões que envolvam acordos e negociações na área de Segurança do Trabalho para 
possíveis intervenções. 

Valores e Atitudes 
Incentivar o diálogo e a interlocução. 
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Analisar textos técnicos, administrativos e 
comerciais da área de Segurança do Trabalho por 
meio de indicadores linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e 
administrativos aplicados à área de Segurança do 
Trabalho, de acordo com normas e convenções 
específicas. 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar e analisar informações da área de 
Segurança do Trabalho, em diversas fontes, 
convencionais e eletrônicas. 
 
 
 
4. Interpretar a terminologia técnico-científica da 
área profissional. 
 
 
5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando 
a terminologia técnico-científica da profissão. 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores 
extralinguísticos de produção de textos técnicos. 
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental 
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do 
tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos, 
dos termos técnicos e científicos, da ideia central e 
dos principais argumentos). 
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada 
(aprofundamento do estudo do significado dos 
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da 
coesão e da coerência, da confiabilidade das 
fontes). 
 
2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica e comercial direcionadas à área de atuação. 
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de Segurança 
do Trabalho. 
2.3 Utilizar modelos de correspondência comercial 
aplicados à área de atuação. 
 
3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas. 
3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área de 
Segurança do Trabalho. 
 
4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da 
área. 
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área. 
 
5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua 
comum, adequados a cada contexto. 
5.2 Identificar o significado de termos técnico-
científicos extraídos de texto, artigos, manuais e 
outros gêneros relativos à área profissional. 
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5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto 
profissional, utilizando a termologia técnico-
científica da área de estudo. 
5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao 
contexto da profissão, utilizando a termologia 
técnico-científica. 

Orientações 
É interessante que seja desenvolvido um trabalho interdisciplinar 

com o objetivo de auxiliar na interpretação e no estudo do vocabulário específico das 
Normas Regulamentadoras. 

Bases Tecnológicas 
 
Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de Segurança do Trabalho, a partir do estudo de 

 Indicadores linguísticos: 
 vocabulário; 
 morfologia; 
 sintaxe; 
 semântica; 
 grafia; 
 pontuação; 
 acentuação, entre outros. 

 Indicadores extralinguísticos: 
 efeito de sentido e contextos socioculturais; 
 modelos pré-estabelecidos de produção de texto; 
 contexto profissional de produção de textos (autoria, condições de produção, veículo de 

divulgação, objetivos do texto, público-alvo). 
 
Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e à produção de textos técnicos específicos da 
área de Segurança do Trabalho 
 
Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à área de Segurança do Trabalho 

 Ofícios; 
 Memorandos; 
 Comunicados; 
 Cartas; 
 Avisos; 
 Declarações; 
 Recibos; 
 Carta-currículo; 
 Currículo; 
 Relatório técnico; 
 Contrato; 
 Memorial descritivo; 
 Memorial de critérios; 
 Técnicas de redação. 

 
Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação 
(variantes da linguagem formal e de linguagem informal) 
 
Princípios de terminologia aplicados à área de Segurança do Trabalho 

 Glossário dos termos utilizados na área de Segurança do Trabalho. 
 
 
Apresentação de trabalhos técnico-científicos

 Orientações e normas linguísticas para a elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de 
trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências bibliográficas). 

 
Apresentação oral 
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 Planejamento da apresentação; 
 Produção da apresentação audiovisual; 
 Execução da apresentação. 

 
Técnicas de leitura instrumental 

 Identificação do gênero textual; 
 Identificação do público-alvo; 
 Identificação do tema; 
 Identificação das palavras-chave do texto; 
 Identificação dos termos técnicos e científicos; 
 Identificação dos elementos coesivos do texto; 
 Identificação da ideia central do texto; 
 Identificação dos principais argumentos e sua estrutura. 

 
Técnicas de leitura especializada 

 Estudo dos significados dos termos técnicos; 
 Identificação e análise da estrutura argumentativa; 
 Estudo do significado geral do texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de 

argumentação; 
 Estudo da confiabilidade das fontes. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria 40 Prática em 
Laboratório 00 Total  40 Horas-aula 

Teoria (2,5) 50 
Prática em 

Laboratório (2,5) 00 Total (2,5)  50 Horas-aula 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ e a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.8 APLICATIVOS INFORMATIZADOS   

Função: Operação de computadores e de sistemas operacionais 
Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  
Elaborar registros, planilhas de acompanhamento e controle das atividades de Segurança do Trabalho. 
Trabalhar utilizando os sistemas informatizados como ferramenta de pesquisa e atuação na área 
profissional. 
Utilizar os recursos informatizados para acompanhar e elaborar quadros estatísticos de acidentes do 
trabalho e de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Valores e Atitudes 
Estimular a organização.  
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 
1. Analisar sistemas operacionais e programas de 
aplicação necessários à realização de atividades na 
área profissional. 
 
 
 
 
 
 
2. Selecionar plataformas para publicação de 
conteúdo na internet e gerenciamento de dados e 
informações. 
 

1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área. 
1.2 Operar sistemas operacionais básicos. 
1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e 
específicos para desenvolvimento das atividades na 
área. 
1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 
informática para a área. 
 
2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de 
websites, blogs e redes sociais, para publicação de 
conteúdo na internet. 
2.2 Identificar e utilizar ferramentas de 
armazenamento de dados na nuvem. 

Orientações 
Sugere-se que o professor desenvolva junto aos alunos atividades que se relacionem com o componente 

planilhas de Excel para elaborar cálculos estatísticos. 
É também possível relacionar ao componente o 
desenvolvimento  

Bases Tecnológicas 
 
Fundamentos de Sistemas Operacionais 

 Tipos; 
 Características; 
 Funções básicas. 

 
Fundamentos de aplicativos de escritório 

 Ferramentas de processamento e edição de textos relacionados à Saúde e Segurança do 
Trabalho: 

 formatação básica; 
 organogramas; 
 desenhos; 
 figuras; 
 mala direta; 
 etiquetas. 
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 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas aplicadas à Saúde e 
Segurança do Trabalho: 

 formatação; 
 fórmulas; 
 funções; 
 gráficos. 

 Ferramentas de apresentações:  
 elaboração de slides e técnicas de apresentação. 

 
Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos 

 Armazenamento em nuvem: 
 sincronização, backup e restauração de arquivos; 
 segurança de dados. 

 Aplicativos de produtividade em nuvem: 
 webmail; 
 agenda;  
 localização;  
 pesquisa; 
 notícias;  
 fotos/vídeos; 
 outros. 

 
Noções básicas de redes de comunicação de dados

 Conceitos básicos de redes; 
 Softwares, equipamentos e acessórios. 

 
Técnicas de pesquisa avançada na web

 Pesquisa através de parâmetros; 
 Validação de informações através de ferramentas disponíveis na internet. 

 
Conhecimentos básicos para publicação de informações na internet 

 Elementos para construção de um site ou blog; 
 Técnicas para publicação de informações em redes sociais: 

 privacidade e segurança;
 produtividade em redes sociais; 
 ferramentas de análise de resultados. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria 00 Prática em 
Laboratório 60 Total  60 Horas-aula 

Teoria (2,5) 00 
Prática em 

Laboratório (2,5) 50 Total (2,5)  50 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  


