
Quem é quem na equipe SSTST?

O Serviço de Saúde do Trabalhador tem identificar variáveis de controle de doenças 

realizado ações de promoção de saúde, de ocupacionais e acidentes do trabalho, 

perícia, exames admissionais, atendimento investigar, analisar acidentes e recomendar 

emergencial aos servidores, planejamento medidas de prevenção e controle.

do Exame Médico Periódico, mediação e 

atenção às demandas espontâneas de Visando à efetivação da Política de Atenção 

servidores, relacionadas às questões e às à Saúde e Segurança do Servidor Público 

relações no trabalho, além da produção de Federal (PASS) e do SIASS, o Serviço de Saúde 

dados epidemiológicos a partir da do Trabalhador e Segurança do Trabalho 

implantação do SIAPE-Saúde¹. norteia-se por três eixos: A) Vigilância e 

Promoção de Saúde; B) Perícia em Saúde e C) 

Através do SIAPE-Saúde o IFRJ é inserido Assistência à saúde do servidor. (Secretaria de 

no Subsistema Integrado de Atenção à Recursos Humanos, 2008; Secretaria de 

Saúde do Servidor (SIASS), gerido pelo Recursos Humanos, 2010B).

Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG). A Segurança do Trabalho Público Alvo: Servidores ativos e inativos 

tem desenvolvido ações no sentido de do IFRJ². O Serviço de Saúde do Trabalhador 

elaborar e implementar a política de também atende a demanda de perícias de 

Segurança e Saúde do Trabalho, realizar servidores em trânsito no município do Rio de 

anál ise de r iscos dos ambientes Janeiro que sejam lotados em outros Institutos 

administrativos e tecnológicos dos campi, Federais, de acordo com as normas 

elaborar laudos de insalubridade e estipuladas pelo setor, orientadas pela sua 

periculosidade dos servidores expostos a capacidade de atendimento da demanda.

riscos cuja analise seja qualitativa, 

1- Sistema operacional implantado no IFRJ em Novembro de 2012 pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

2- Os empregados públicos anistiados serão atendidos, observadas as especificidades deste atendimento, conforme estabelecido por Lei.

Na frente: Fernando Beserra – Psicólogo e Coordenador do Serviço; Larisse Castro – 

Assistente Social; Fabiana Rocha 

Rayana Bueno – Estagiária de Psicologia; 

 Joana D'Arc – Engenheira de Segurança do Trabalho; 

Anderson Augusto – Técnico de Segurança do Trabalho; 

– Estagiária de Psicologia; Mariana Arêas – Técnica de 

Segurança do Trabalho;  Fernanda Pilotto e Lívia 

Monteiro – Médicas Peritas; Atrás: 

Sérgio Vieira – Engenheiro de 

Segurança do Trabalho (não está na foto);

Quem é quem na equipe SSTST?

Serviço de Saúde do Trabalhador e Segurança do Trabalho



O Serviço de Saúde do Trabalhador convida os servidores da Reitoria para 

participarem do Grupo de Discussão de Relações de Trabalho. O objetivo é proporcionar 

um espaço de fala e escuta aos servidores, orientado pela teoria da psicodinâmica do 

trabalho, possibilitando que as questões relacionadas à saúde e ao trabalho sejam 

repensadas. A proposta, ainda em fase experimental, não pretende ser resolutiva 

quanto aos conflitos pessoais dos servidores. Essa vivência proporcionará aos servidores 

a coesão grupal, a autorreflexão quanto a comportamentos e pensamentos 

relacionados ao trabalho, identificação de estratégias de defesa individual e coletiva, 

além da maior conscientização da relação entre saúde e doença, de forma a promover 

transformações.

Grupo de Discussão das

Relações de Trabalho

Funcionamento

Encontros semanais com duração máxima de 1h30, em um total de 7 semanas. 

Proposta de encontros: Terças, às 14h, ou quintas, às 10h. 

Início previsto: 02 e 04 de setembro.

Capacidade máxima por grupo: 6 participantes.

Local: Sala de Atendimento do Serviço de Saúde do Trabalhador – 2º andar da 

Reitoria.

Como participar?

Envie um e-mail para siass@ifrj.edu.br até o dia 29/08, manifestando seu 

interesse em participar.

Qualquer servidor da Reito-

ria pode se inscrever.

Não será possível a entrada 

de participantes após o início do 

grupo.

É fundamental a assiduidade 

e compromisso dos participantes.
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