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PROGRAMAS PARA AS PROVAS 
(Objetiva, Discursiva, Prática e Prática de Desempenho Didático)

CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR EBTT

Parte 1 - Prova de Conhecimento Geral

15 (quinze) questões comuns às áreas:

Legislação e contexto histórico da Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 8.112 de 1990 e suas atualizações;
Decreto 1.171, de 1994 e suas atualizações; Lei 9.394 de 1996 e suas alterações; Lei 11.892 de
2008; Lei 12.711 de 2012; Lei 8069 de 1990  ;   Lei 10.098 de 2  000  ; Lei 10.861/2004; Lei nº 12.772,
de 28 de dezembro de 2012 e suas atualizações; Lei 13.005, de junho de 2014; Decreto 5154, de
23 de julho de 2004; Decreto 5773 de 2006; Resolução CNE/CP nº 3, de dezembro de 2002;
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012; Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de
2005; história do IFSC; história da Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil; Plano
de Desenvolvimento Institucional IFSC 2015/2019  (PDI).

Conhecimentos Pedagógicos

História,  Filosofia  e  Sociologia  da  Educação;  Pesquisa  e  Prática  Pedagógica;  Psicologia  da
Educação;  Legislação  Educacional;  Organização  do  Trabalho  Docente;  Teoria  e  Prática  de
Currículo;  Gestão  Educacional  e  Escolar;  Planejamento  Educacional  e  de  Ensino;  Avaliação
Educacional  e  de  Ensino;  Tecnologias  da Informação  e  Comunicação  aplicadas  à  Educação;
Educação Inclusiva - democratização do acesso e garantia da permanência escolar; Ética e Meio
Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).

Parte 2 - Prova de Conhecimentos Específicos

25 (vinte e cinco) questões específicas para cada área:

EaD e Tecnologias Educacionais

Legislação e história da Educação a Distância; Docência na EaD; Modelos pedagógicos de EaD;
Ambiente  Virtual  de  Ensino  e  Aprendizagem;  Design  educacional;  Interação  e  aprendizagem
mediadas pelas tecnologias; Ferramentas e-learning; Desenvolvimento e roteirização de materiais
para diferentes meios; Objetos de aprendizagem; Recursos educacionais abertos; Ferramentas de
autoria  e  colaborativas;  Games  para  a  aprendizagem;  Comunicação  dialógica  na  EaD;
Tecnologias inclusivas; Inovação educacional e novas tecnologias; 

Produção Vegetal
Fisiologia Vegetal; Genética e Melhoramento Vegetal; Manejo e Conservação do Solo e da Água;
Agrometeorologia e Climatologia; Ecologia Vegetal; Produção e Sanidade Vegetal; Administração
Rural e Empreendedorismo; Extensão e Sociologia Rural; Pesquisa Mercadológica e Agronegócio;
Paisagismo;  Biotecnologia;  Tecnologia  de  Produtos  Vegetais;  Manejo  e  Produção  Florestal;
Política  e  Desenvolvimento  Rural;  Topografia  e  Geoprocessamento;  Produção  de  grãos,

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Edital 67/2015

fruticultura,  olericultura,  silvicultura,  produção  de  plantas  ornamentais,  medicinais  e
condimentares, fitopatologia, entomologia, plantas daninhas.

Informática
Introdução ao processamento de dados;  teoria da computação;  sistemas aplicativos;  sistemas
operacionais; desenvolvimento de sistemas; lógica de programação e estruturas de dados; bancos
de  dados;  hardware;  manutenção  de  microcomputadores;  redes;  ferramentas  para  edição  de
textos, planilhas eletrônicas e geração de slides; segurança; internet; editoração gráfica; software
livre;  informática  na  educação;  programação  de  computadores;  algoritmos  e  lógica  de
programação; arquitetura de computadores; redes de computadores; programação web; design
gráfico;  programação  orientada  a  objetos;  projetos  de  sistemas;  gestão  da  tecnologia  da
informação;  comércio  eletrônico;  sistemas  distribuídos;  análise  de  sistemas;  conhecimentos
técnicos relativos ao processamento de software livre; sistemas de informação; engenharia de
software; segurança de sistemas e redes; configuração e manutenção de computadores.

Topografia e Geodésia
Normas técnicas: NBR 13133; NBR 14166; NBR 14645; Norma técnica para georreferenciamento
de imóveis rurais e Sistema de Gestão Fundiária-SIGEF. Topografia:  medidores eletrônicos de
distâncias;  implantação  de  poligonais;  cálculo  de  poligonais;  estação  livre;  levantamento
topográfico  planimétrico;  planialtimetria;  topologia;  curvas  de  nível;  representação  do  relevo;
modelagem digital de terrenos (MDT); redes de referência; princípio da vizinhança. Agrimensura:
Ação  de  usucapião,  ação  demarcatória,  ação  divisória;  partilha;  ação  possessória;  ação  de
retificação de imóvel; ação discriminatória, posse, propriedade, registro de imóveis; tabelionato de
notas; limite legal; limite real; terrenos de marinha; faixa de domínio e servidão de passagem.
Legislação: Lei 6015/73; Lei 6766/79; Lei 10267/2001; Lei 10931/2004. Elementos Geodésicos:
superfície  topográfica;  geoide;  elipsoide de revolução;  datum horizontal.  Sistemas geodésicos:
coordenadas cartesianas; coordenadas geodésicas; coordenadas astronômicas; plano topográfico
local (PTL). Sistemas de projeções cartográficas: tipos de projeções; sistemas de projeção UTM;
sistemas de projeção RTM; sistemas de projeção LTM. Redução de distâncias. Transformações
de  coordenadas:  TM-PTL;  PTL-TM.  Altimetria:  altitude  ortométrica;  altitude  geométrica;  datum
vertical; conversão de altitudes. GNSS: matemática do posicionamento; tipos de medições; tipos
de posicionamento; tipos de processamento; métodos de levantamento; geometria dos satélites;
principais erros; sistemas GNSS e aumentos; tipos de receptores. Ajustamentos de observações:
tipos de erros; propagação de erros; elipse de erros; método dos mínimos quadrados. Retificado
em 08/09/2016

CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NÍVEL E

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO E LÍNGUA PORTUGUESA 

Conhecimentos Gerais e Legislação – 15 (quinze) questões 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 8.112 de 1990 e suas atualizações;
Lei 9.394 de 1996 e suas alterações; Lei 11.892 de 2008; Lei 12.711 de 2012; Lei 8069 de 1990;
Lei 10.098 de 2000; Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005; Lei nº 12.702, de 7 agosto de 2012;
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Lei 13.005, de junho de 2014; Decreto 5154, de 23 de julho de 2004; Decreto 5773 de 2006;
Decreto 1.171, de 1994 e suas atualizações; Portaria nº 2.519, de 15 de julho de 2005; Portaria nº
2.562,  de 21 de julho de  2005; Resolução  CNE/CP nº  3,  de dezembro de 2002;  Resolução
CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012; história do IFSC; história da Educação Profissional,
Científica e Tecnológica no Brasil.  Noções da teoria do relacionamento interpessoal; conceitos e
navegadores de internet e intranet; sistemas operacionais; correio eletrônico; cópia de segurança;
processamento e operação de sistemas operacionais e software livre; editor de textos e planilhas
eletrônicas; conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso; hardware:
microcomputador –  configurações básicas e componentes; noções gerais de operação de
periféricos; Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR 05 - CIPA :
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho; NR 06 –  E.P.I : Equipamentos de
Proteção Individual; NR 7 – PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;  NR 9 -
 PPRA: Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais; NR 17 – Ergonomia; NR  24 – Condições
sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005;
Plano de Desenvolvimento Institucional IFSC 2015/2019  (PDI).

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Compreensão de texto; pontuação; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal; 
estrutura do período e da oração; emprego de tempo e modos verbais; emprego e colocação de 
pronomes; conotação e denotação; redação oficial e a nova reforma ortográfica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

20 (vinte) questões específicas para cada cargo de nível de classificação E

Bibliotecário - Documentalista
Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: conceitos básicos e finalidades. Normas de infor-
mação e documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Representação descritiva e
temática da informação: Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2); formato MARC 21; metadados;
Sistema de Classificação Decimal Dewey (CDD); notação de autor; catálogos; indexação - tipologia, instru-
mentos e metodologias. Planejamento, gerenciamento, organização e administração de bibliotecas e servi-
ços de informação. Formação e desenvolvimento de coleções. Estudo de usuário. Estudos métricos da infor-
mação. Automação de bibliotecas. Serviços de referência. Disseminação seletiva da informação (DSI). Co-
mutação bibliográfica. Controle Bibliográfico Universal. Empréstimo entre bibliotecas. Acessibilidade Infor-
macional. Atendimento ao usuário. Promoção e difusão cultural e educativa. Fontes de informação. Bibliote -
ca digital, virtual e eletrônica. Sistemas de Informação e Documentação. Recursos informacionais. Recupe-
ração da informação. A profissão do bibliotecário, legislação.

Médico do Trabalho
Aspectos essenciais da Medicina do Trabalho: histórico; noções de Saúde e Ambiente; aspectos
éticos do exercício da Medicina do Trabalho; conceituação de Saúde Ocupacional. Engenharia de
Segurança do Trabalho: interface com a Medicina do Trabalho; Norma Regulamentadora nº. 9;
definições de limite de tolerância; riscos ocupacionais. Normas Regulamentadoras da Portaria nº.
3.214 do Ministério da Saúde e Emprego do Brasil. Fisiologia do Trabalho e Ergonomia: histórico;
anatomia  e  fisiologia  muscular,  da  respiração,  da  circulação,  dos  sistemas  auditivo  e  visual;
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antropometria; trabalho estático e dinâmico; biotipo e trabalho. Legislação e Perícias do Trabalho:
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); proteção da saúde do trabalho da mulher e do menor;
insalubridade  e  periculosidade;  responsabilidade  civil  e  penal  do  Ato  Pericial.  Patologias
Ocupacionais: histórico; doenças ocupacionais; relação específica entre o trabalho e a gênese das
doenças. Toxicologia Ocupacional: agentes tóxicos; vias de penetração; absorção e metabolismo;
doenças causadas por agentes tóxicos; limites de tolerância.

Médico Clínico Geral
Diagnóstico de sinais e sintomas mais frequentes: cefaleia, dor torácica, dor lombar, dispepsia,
febre, problemas digestivos baixos, vertigens e tonturas, dor abdominal, dor pélvica, cansaço e
fraqueza, etc.; Afecções frequentes: de vias aéreas, do aparelho geniturinário, da pele, vasculares
periféricos, ósteo musculares, do aparelho digestivo, etc.; Situações de Emergência e Urgência:
parada  cardiorrespiratória,  queimaduras,  crise  convulsiva,  trauma,  reações  alérgicas  graves,
choque, acidentes com animais peçonhentos, agressões por animais, etc.; Problemas de Saúde
Mental:  ansiedade,  depressão,  drogas   (uso,  abuso  e  dependência),  transtornos  do  sono,
transtornos  do  humor,  risco  de  suicídio.  Saúde  do  Trabalhador:  Doenças  ocupacionais  mais
frequentes. 

CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NÍVEL D

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO E LÍNGUA PORTUGUESA  

Conhecimentos Gerais – 15 (quinze) questões

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 8.112 de 1990 e suas atualizações;
Lei 9.394 de 1996 e suas alterações; Lei 11.892 de 2008; Lei 12.711 de 2012; Lei 8069 de 1990;
Lei 10.098 de 2000; Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005; Lei nº 12.702, de 7 agosto de 2012;
Lei 13.005, de junho de 2014; Decreto 5154, de 23 de julho de 2004; Decreto 5773 de 2006;
Decreto 1.171, de 1994 e suas atualizações; Portaria nº 2.519, de 15 de julho de 2005; Portaria nº
2.562,  de 21 de julho de  2005; Resolução  CNE/CP nº  3,  de dezembro de 2002;  Resolução
CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012; história do IFSC; história da Educação Profissional,
Científica e Tecnológica no Brasil. Plano de Desenvolvimento Institucional IFSC 2015/2019  (PDI).
Noções da teoria do relacionamento interpessoal; conceitos e navegadores de internet e intranet;
sistemas operacionais; correio eletrônico; cópia de segurança; processamento e operação de
sistemas operacionais e software livre; editor de textos e planilhas eletrônicas; conceitos de
organização de arquivos e métodos de acesso; hardware: microcomputador –  configurações
básicas e componentes; noções gerais de operação de periféricos; Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego: NR 05 - CIPA : Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho; NR 06 – E.P.I : Equipamentos de Proteção Individual; NR 7 – PCMSO: Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional; NR 9 -  PPRA: Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais; NR 17 –  Ergonomia; NR  24 –  Condições sanitárias e de conforto nos locais de
trabalho.

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf
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Compreensão de texto; pontuação; concordância verbal e nominal;  regência nominal e verbal;
estrutura do período e da oração; emprego de tempo e modos verbais; emprego e colocação de
pronomes; conotação e denotação; redação oficial e a nova reforma ortográfica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20 (vinte) questões específicas para cada cargo de nível de classificação D

Técnico em Contabilidade
Legislação:  CF  1988;  Lei  nº  6.404/76  (Lei  das  Sociedades  Anônimas).  Lei  10.303,  Lei
Complementar nº 123/2006; Lei 8666/93; Lei 4.320/64; LC 101/2000; Lei 11.638/07; Lei 11.941/08;
Pronunciamentos Contábeis. Orçamento e Contabilidade Pública: Orçamento público: disposições
constitucionais,  Plano  Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  Lei  Orçamentária  Anual,
princípios orçamentários,  processo orçamentário,  estrutura do orçamento público,  classificação
funcional  programática -  Receita e despesa pública:  disposições constitucionais,  classificação,
estágios  -  Programação  e  execução  orçamentária  e  financeira:  exercício  financeiro,  créditos
adicionais,  restos  a  pagar,  despesas  de  exercícios  anteriores,  descentralização  de  créditos,
suprimento  de  fundos.  A  qualidade  da  informação  da  Sistemas  orçamentário,  financeiro,
patrimonial e de compensação; A natureza da receita e da despesa pública no modelo contábil
brasileiro  e  seus  estágios.  Regimes  Contábeis;  Programação  e   execução   orçamentária,
Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores.
Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais.
Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade
Geral  -  Campo  de  Atuação.  Objeto  da  Contabilidade.  O  patrimônio:  estrutura  e  variação.
Registros  contábeis.  Despesas  e  receitas.  Plano  de  contas.  Operações  com  mercadorias  e
controle  de  estoques.  Balanço  Patrimonial,  Demonstração  de  Resultados  do  Exercício  e
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Indicadores Econômicos e Financeiros. Adequação às IFRS.
Pronunciamentos do CPC. Contabilidade Tributária: Composição da tributação sobre o consumo;
lucro  real,  lucro  presumido  e  lucro  arbitrado;  efeitos  contábeis  e  fiscais  sobre  os  estoques;
Tributação  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte;  planejamento  tributário.
Contabilidade  societária-procedimentos  contábeis  relativos  ao  encerramento  e  destinação  do
resultado do exercício. Interpretar e aplicar a legislação pertinente à elaboração e publicação das
Demonstrações Contábeis.

Técnico de Laboratório: Fruticultura 
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas. Acidez e Calagem do Solo. Manejo e conservação do
solo. Cultivares e porta-enxertos. Planejamento e implantação de pomares comerciais. Manejo e
poda de Pomares Comerciais. Viveiros de mudas frutíferas. Propagação de espécies frutíferas.
Máquinas e Tecnologia de aplicação. Principais pragas e doenças das espécies frutíferas. Manejo
Integrado de Pragas e Doenças. Maturação,  Colheita e pós-colheita. Fruteiras Temperadas de
Importância Econômica

Técnico de Laboratório Informática 
Hardware: processadores, barramentos, memórias, placa-mãe, BIOS, placas de periféricos: vídeo,
áudio, rede; portas de comunicação serial e paralela; periféricos de informática; dispositivos de
armazenamento: disco rígido SAS, SATA e SCSI; CD e DVD; redes de computadores: conceitos
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de Intranet e Internet; modelo OSI e TCP/IP; especificações IEEE 802.3, 802.11, 802.1x, 802.1q;
protocolos e aplicações DNS, FTP, TFTP, SMTP, IMAP, POP3, HTTP, SSL/TLS; cabeamento de
redes:  fundamentos,  cabos,  instalação  e  conectores;  equipamentos  de  rede:  comutadores
(switches), roteadores, firewall e pontos de acesso sem fio. Sistemas operacionais de rede: Linux,
Windows XP e Windows 7; administração de usuários, grupos e políticas de controle de acesso;
compartilhamento de arquivos e impressoras; instalação e configuração de aplicativos de usuário
(ex: navegadores, leitor de e-mail, suítes de escritório, antivírus, firewall).

Tradutor Intérprete de Libras 
Identidade  surda  e  diferenças  culturais;  A  constituição  histórica  do  intérprete  de  Libras  na
comunidade surda;  Estudos da  tradução  e  da  interpretação  no contexto  da  língua de  sinais;
Código  de  ética  do  tradutor/intérprete  de  Libras;  Formação  do  tradutor/intérprete  de  Libras;
Processos  e  estratégias  no  ato  tradutório;  Procedimentos/Modalidade  de  tradução;  Tipos  de
tradução; Classificação de interpretação: simultânea e consecutiva; Interpretação comunitária em
diversos contextos institucionais; tradução de materiais didáticos no contexto bilíngue; O papel do
tradutor/intérprete de Libras na educação inclusiva e bilíngue; Legislação e regulamentação do
trabalho do tradutor/intérprete de Libras; Tradução multimodal em Libras/Português; Tradução de
literatura em Libras/Português; As escritas de sinais e a tradução; O uso de classificadores na
língua de sinais; O uso do espaço na Libras; O uso das expressões faciais na Libras; Tipos de
verbos na Libras; Contraste entre a Libras e a Língua Portuguesa; A estrutura da Língua Brasileira
de  Sinais:  fonologia,  morfologia,  sintaxe,  semântica  e  pragmática.  Legislação  referente  à
educação Bilíngue (Libras/Português).

CARGOS DA CARREIRA DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NÍVEL C

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO E LÍNGUA PORTUGUESA

Conhecimentos Gerais e Legislação - 15 (quinze) questões

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei 8.112 de 1990 e suas atualizações;
Lei 9.394 de 1996 e suas alterações; Lei 11.892 de 2008; Lei 12.711 de 2012; Lei 8069 de 1990;
Lei 10.098 de 2000; Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005; Lei nº 12.702, de 7 agosto de 2012;
Lei 13.005, de junho de 2014; Decreto 5154, de 23 de julho de 2004; Decreto 5773 de 2006;
Decreto 1.171, de 1994 e suas atualizações; Portaria nº 2.519, de 15 de julho de 2005; Portaria nº
2.562,  de 21 de julho de  2005;  Resolução CNE/CP nº  3,  de  dezembro de 2002;  Resolução
CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012; história do IFSC; história da Educação Profissional,
Científica e Tecnológica no Brasil. Plano de Desenvolvimento Institucional IFSC 2015/2019  (PDI);
Noções da teoria do relacionamento interpessoal; conceitos e navegadores de internet e intranet;
sistemas operacionais; correio eletrônico; cópia de segurança; processamento e operação de
sistemas operacionais e software livre; editor de textos e planilhas eletrônicas; conceitos de
organização de arquivos e métodos de acesso; hardware: microcomputador –  configurações
básicas e componentes; noções gerais de operação de periféricos; Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego: NR 05 - CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho; NR 06 –  E.P.I : Equipamentos de Proteção Individual; NR 7 –  PCMSO: Programa de

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf
callto:802.3,%20802.11,%20802
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Controle Médico e Saúde Ocupacional;  NR 9 -  PPRA: Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais; NR 17 –  Ergonomia; NR  24 –  Condições sanitárias e de conforto nos locais de
trabalho.

Língua Portuguesa – 5 (cinco) questões
Compreensão de texto; pontuação; concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal; 
estrutura do período e da oração; emprego de tempo e modos verbais; emprego e colocação de 
pronomes; conotação e denotação; redação oficial e a nova reforma ortográfica.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20 (vinte) questões específicas para cada cargo nível de classificação C 

Auxiliar de Enfermagem

Bioética,  ética  e  legislação profissional  de enfermagem; Noções básicas  de saúde e  doença,
ações de enfermagem com relação à aferição de sinais vitais, realização de curativo, cuidado com
a higiene, conforto e segurança ao paciente, preparo do paciente para exames, organização da
unidade  do  paciente,  administração  de  medicamentos  por  via  oral,  venosa,  intramuscular,
subcutânea, ocular, nasal, retal, otológica; Biossegurança; Enfermagem em saúde pública: noções
de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção
primária  em saúde;  assistência  de  enfermagem na  prevenção  e  controle  de  doenças  infecto
parasitárias, crônico-degenerativas e processo de reabilitação; Programa nacional de imunização;

Programa de assistência à saúde do trabalhador; Enfermagem em saúde mental: integração da
assistência de enfermagem às políticas públicas de atenção à saúde do trabalhador; Educação
em saúde e comunicação em saúde e Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto 6.833 de 29 de
abril de 2009: institui o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal –
SIASS e o Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor. Portaria Normativa 03 de 07 de maio
de 2010: estabelece orientações básicas sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor –
NOSS aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal –
SIPEC, com o objetivo de definir diretrizes gerais para implementação das ações de vigilância aos
ambientes e processos de trabalho e promoção à saúde do servidor.  Portaria 1823 de 23 de
agosto de 2012: institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Portaria
03 de 25 de março de 2013: institui as diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público
federal,  que visam orientar  os órgãos e entidades do Sistema Pessoal  Civil  da Administração
Federal – SIPEC. Prazer e sofrimento no trabalho. Implantação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador  e  da Trabalhadora,  avanços e desafios.  Atribuições do Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (CEREST).
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