
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Forma de Contratação: CLT – 1 vaga – contrato determinado até 07/01/2021 

Horário de Trabalho: 30 horas semanais 

Salário: R$ 6.000,00 

Escolaridade: Graduação completa em Engenharia, com especialização em Segurança do 
Trabalho e registro ativo no CREA. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

 Inspecionar ambientes laborais, verificando se existem riscos de incêndios, 
desmoronamentos ou outros perigos, para fornecer indicações quanto às precauções a 
serem tomadas; 

 Adaptar os recursos técnicos e humanos, estudando a adequação da máquina ao homem e 
do homem à máquina, para proporcionar maior segurança ao trabalhador; 

 Executar campanhas educativas sobre prevenção de acidentes, organizando palestras e 
divulgações e outros materiais informativos, para conscientizar os trabalhadores e o público, 
em geral; 

 Estudar as ocupações encontradas nos postos laborais, analisando suas características, para 
avaliar a insalubridade ou periculosidade de tarefas ou operações ligadas à execução do 
trabalho; 

 Propor normas e regulamentos de segurança do trabalho, estudar as condições de 
segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos, examinar projetos de 
obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da segurança do trabalho;  

 Indicar e verificar a qualidade dos equipamentos de segurança, estudar e implantar sistema 
de proteção contra incêndios e elaborar planos de controle de catástrofe; 

 Delimitar as áreas de periculosidade, insalubridade e outras, de acordo com a legislação 
vigente; 

 Emitir parecer, laudos técnicos e indicar mediação de controle sobre grau de exposição a 
agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos; 

 Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental; 

 Orientar a equipe de técnicos de segurança do trabalho.  
 

Características para o desempenho das atividades (competências e habilidades): 

Boa fluência verbal e escrita, concentração, organização, capacidade analítica, assertividade, 
iniciativa, espirito de liderança. 

Conhecimentos e cursos importantes para o desenvolvimento das atividades: 

 Conhecimentos avançados no Pacote Office; 
 Conhecimentos e cursos no ramo de saúde/hospitalar. 

 
 
 



 
Etapas do Processo: 

 Análise curricular; 

 Entrevista com o gestor. 

Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamentohospitalfiocruz@fiotec.fiocruz.br, 

com o assunto “Engenheiro de Segurança do Trabalho”. 

O prazo para envio de currículos é até dia 23/10/2020. 
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