
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ 

RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR Nº 002/2018

Cria  a  Seccional  do  Subsistema  Integrado  de
Atenção  à  Saúde  do  Servidor  Público  Federal  da
Regional  Jataí/Universidade  Federal  de  Goiás
(SIASS/REJ),  Órgão  Administrativo  vinculado  à
Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  e
Recursos Humanos (CODIRH), e aprova o respecti-
vo Regimento Interno.

O CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realiza-
da no dia 28 de novembro de 2018, tendo em vista o que consta do processo nº 23070.023791/2018-55,

R E S O L V E:

Art. 1º Criar a Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás  (SIASS/REJ),  Órgão Administrativo  vinculado à
CODIRH (Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos), e aprovar o respectivo
Regimento Interno, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Jataí, 28 de novembro de 2018.

Prof. Dr Alessandro Martins
Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás
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ANEXO À RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR Nº 002/2018

REGIMENTO INTERNO DA SECCIONAL DO SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA REGIONAL JATAÍ/UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIÁS (SIASS/REJ)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Reitor: Prof. Edward Madureira Brasil

Diretor Regional Jataí: Prof. Dr Alessandro Martins
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REGIMENTO INTERNO DA SECCIONAL DO SUBSISTEMA INTEGRADO DE ATENÇÃO À
SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA REGIONAL JATAÍ/UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIÁS (SIASS/REJ)

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1°  - A Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal  da  Regional  Jataí/Universidade  Federal  de  Goiás  (SIASS/REJ),  criada  pela  Resolução  número
002/2018 de 28 de novembro de 2018, constitui-se em um órgão administrativo vinculado à Coordenação
Institucional de Desenvolvimento e Recursos Humanos da Regional Jataí/UFG e rege-se pelo Estatuto  e
Regimento Geral da Universidade, por este Regimento Interno e pela legislação vigente.

Art. 2°  - A Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás (SIASS/REJ) tem como objetivo realizar ações e
programas nas áreas de  atenção à saúde, perícia oficial, promoção e  prevenção à saúde desenvolvida pelo
SIASS/UFG  (conforme  a  Resolução  CONSUNI  46/2017)  no  âmbito  da  Regional  Jataí/UFG.  (Art.  2;
DECRETO Nº 6.833, DE 29 DE ABRIL DE 2009.)

Art. 3° - Compete à Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
Público Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás (SIASS/REJ):

I – Desenvolver ações que visem a prevenção a detecção precoce e ainda, a reabilitação da
saúde, do servidor, compreendendo as diversas áreas de atuação relacionadas à atenção do servidor público
civil federal;

II – Realizar pericia oficial, com o objetivo de avaliar o estado de saúde do servidor para o
exercício de suas atividades laborais;

III – Realizar ações com o objetivo de intervir no processo adoecimento do servidor, tanto no
aspecto individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho;

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 4° - A Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás (SIASS/REJ) é constituída por uma Chefia Geral,
uma  Subchefia,  uma  equipe  de  perícia  e  uma  equipe  de  Saúde  e  Segurança  do  Trabalho  e  equipe  de
Promoção e Prevenção a saúde. 

Seção I – Da Organização

Art. 5° –  A Estrutura Organizacional da Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à
Saúde  do  Servidor  Público  Federal  da  Regional  Jataí/Universidade  Federal  de  Goiás  (SIASS/REJ)  será
composta por:

I. Chefia Geral;

II. Subchefia;
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III. Equipe de perícia;

IV. Equipe de Saúde e Segurança do Trabalho.

VI. Equipe de Promoção e Prevenção a Saúde. 

Art. 6° – A Chefia Geral é representada:

I. Pelo (a) chefe-geral do SIASS/GOIÂNIA e/ou substituto coordenador administrativo. 

Art. 7° – A Subchefia será formada por:

I.  Pelo(a)  enfermeiro(a)  da  Seccional  do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
Público Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás (SIASS/REJ);

II.  Um  representante  da  Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos
(CODIRH);

Art. 8° - A Equipe de perícia será formada por:

I. Pelo (a)s Médicos designados em documento legal (Portaria), ficando assim habilitados a realiza-
rem pericia singular e junta oficial em saúde, na área de perícia médica. 

Art. 9° - A Equipe de prevenção à saúde do trabalhador é formada por:

I. Pelo Técnico em Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Seção II – Do Funcionamento

Da Chefia Geral

Art. 10° - São atribuições da Chefia Geral da Seccional SIASS/Regional Jataí:

I – Assessorar o (a) Sub-chefe do órgão, a  Equipe de perícia e a Equipe de Saúde e Segurança do
Trabalho,  discutindo seus  problemas  específicos  e sugerindo medidas  para  melhor  desenvolvimento dos
serviços ali realizados;

II – Coordenar e fazer cumprir as deliberações, normas e procedimentos da Seccional do Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás
(SIASS/REJ).

Da Subchefia

Art. 11° - São atribuições da Subchefia

I – Orientar as ações para gestão dos trabalhos da Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à
Saúde do Servidor Público Federal da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás (SIASS/REJ) no que diz
respeito à perícia e prevenção à saúde do trabalhador no âmbito da Regional Jataí/UFG;

II – Elaborar a previsão mensal e/ou anual do material necessário ao desenvolvimento das atividades
da coordenação;

III  –  Participar  de  cursos,  eventos  e  outras  atividades  de  interesse  do Subsistema  Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, no âmbito da UFG e/ou em outras instituições;

IV – Elaborar relatório anual da coordenação;
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V – Aplicar normas e procedimentos referentes ao protocolo de perícias e arquivo corrente, segundo
a política de gestão de documentos da Regional Jataí;

VI – Prestar informações e atendimento sobre as atividades desta Seccional;

VII – Exercer as atividades de recebimento, registro, classificação, distribuição, expedição e controle
da tramitação de documentos;

VIII – Coordenar a elaboração do plano anual de atividades e recursos necessários para o desempe-
nho das atividades da Equipe da Seccional SIASS/Regional Jataí.

Das atribuições da Equipe de perícia

Art. 12° - São atribuições da Equipe de perícia:

I – Perícias de Servidores da UFG com a finalidade de:

• Licença para tratamento da própria saúde;
• Licença por motivo de doença em pessoa da família;
• Licença a Gestante;  
• Licença por motivo de acidente em serviço;
• Aposentadoria por invalidez;
• Avaliação por fins de pensão: constatação de invalidez de filho, enteado ou irmão; constatação de

deficiência intelectual ou mental de filho, enteado ou irmão;
• Remoção por motivo de saúde do servidor ou de pessoa da sua família;
• Horário especial para servidor com deficiência e para o servidor com familiar com deficiência;
• Constatação de deficiência dos candidatos aprovados em concurso publico em vaga de pessoa com

deficiência;
• Avaliação de sanidade mental do servidor para fins de Processo Administrativo Disciplinar;
• Recomendação para tratamento de acidentados em serviço em instituição privada a conta de recursos

públicos;
• Readaptação funcional de servidor por redução de capacidade laboral;
• Avaliação de servidor aposentado por invalidez para fins de reversão;
• Avaliação da capacidade laborativa de servidor em disponibilidade;
• Exame para investidura em cargo público;
• Pedido de reconsideração e recurso;
• Avaliação para isenção de imposto de renda;
• Avaliação de idade mental de dependente para concessão de auxilio pré-escolar;
• Avaliação de servidor portador de deficiência para comprovação da necessidade de acompanhamento

de viagem a serviço;
• Avaliação da capacidade laborativa por recomendação superior;
• Comunicação de doença de notificação compulsória;

CAPÍTULO III

Das atribuições do Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Art. 13° - São atribuições do Técnico de Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho:

I – Auxiliar nos levantamentos de riscos ocupacionais para a elaboração de laudos técnicos e progra-
mas de prevenção de riscos ocupacionais,  através  de visitas  técnicas com a participação dos servidores
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envolvidos, nos diversos ambientes de trabalho da Instituição.

II  –  Promover  campanhas,  palestras,  reuniões,  treinamentos  e  utilizar  outros  recursos  de  ordem
didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos
técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

III – Orientar e apresentar as normas de segurança referentes a arranjos físicos e de fluxos, com
vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros.

IV – Acompanhar os membros da Comissão Interna de Saúdo do Servidor Público – CISSP nas
ações e orientá-los quanto as normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises
e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento, para investi-
gação dos acidentes de trabalho e autodesenvolvimento do servidor.

V – Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção individual e coletivo e dos equipamen-
tos de proteção contra incêndio, de acordo com a legislação vigente.

VI – Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação
dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o servidor da sua importância para a vida.

VII – Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de
segurança e higiene do trabalho, previsto na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviços.

VIII – Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas
específicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução
permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a
integridade física e mental dos servidores.

IX – Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajuste das ações prevencionistas, normas, regula -
mentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual.

Art. 14º Equipe de promoção e prevenção a saúde 

I –  Planejar e executar ações voltadas para promoção da saúde, em especial para a melhoria das

condições de trabalho, prevenção de acidentes, agravos à saúde e doenças relacionadas ao trabalho;

II – Realizar o registro das informações relativas às ações e programas de promoção da saúde do

servidor no sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da

Administração Federal); 

III – Amparar os servidores e indicar-lhes a  sigilo das informações individuais;

IV – Zelar pela integralidade das ações, pela humanização do trabalho em saúde, considerando a

abordagem multiprofissional e interdisciplinar;

 V – Conhecer a realidade dos ambientes e dos processos de trabalho contribuindo com a análise do

perfil epidemiológico da saúde dos servidores para subsidiar as ações de atenção à saúde;

VI – Emitir documentos circunstanciados dos ambientes e processos de trabalhos sobre os agravos

da saúde do servidor, estabelecendo nexos dos acidentes, doenças ocupacionais e decisões periciais;

VIII – Capacitar e assessorar, Equipes do SIASS e seus Multiplicadores nas unidades acadêmicas

ou órgãos equivalentes das instituições partícipes, no planejamento, implementação, articulação e execução

de ações, de acordo com a realidade loco regional;
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IX – Participar e representar o SIASS em eventos próprios e de áreas correlatas.

Art.15º Compete à Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP):

I – Propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria

das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionas ao trabalho;

II – Propor atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde

e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo de trabalho;

III – Valorizar e estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e detentores do co-

nhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade; 

IV – Buscar participação dos terceirizados na comissão e nos cursos;

V – Acolher e trabalhar em conjunto com o SIASS/UFG em casos individuais de sofrimento e
adoecimento relacionado ao trabalho;

VI – Auxiliar para providências da adequada documentação e registro de adoecimentos relacionados

ao trabalho – emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho);

VII – Participar da organização de trabalho e de ações sobre assédio moral, assédio sexual, acessibi-

lidade, uso de drogas de qualquer natureza e outras questões de saúde pública de interesse imediato;

VIII – Realizar levantamento das condições dos sistemas de prevenção e combate a incêndio nos prédios da

UFG e encaminhamentos;

VI – Auxiliar para providências da adequada documentação e registro de adoecimentos relacionados

ao trabalho – emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho);

VII – Participar da organização de trabalho e de ações sobre assédio moral, assédio sexual, acessibi-

lidade, uso de drogas de qualquer natureza e outras questões de saúde pública de interesse imediato;

VIII – Realizar levantamento das condições dos sistemas de prevenção e combate a incêndio nos

prédios da UFG e encaminhamentos;

           
CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16º –  As atividades  da  Seccional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal  da  Regional  Jataí/Universidade  Federal  de  Goiás  (SIASS/REJ),  deverão  ser  disciplinadas  pelo
presente Regimento.

Art. 17º – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Coordenação Institucional de Desenvol -
vimento e Recursos Humanos da Regional Jataí/UFG e referendado pelo Conselho Gestor da Regional Jataí.

Art. 18º – O presente Regimento entra em vigor nesta data.

Jataí, 28 de novembro de 2018.

Prof. Dr. Alessandro Martins
Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás
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