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PORTARIA N.0 143/2022. 
De 24 de maio de 2022. 

SÚMULA: "Designa servidores públicos 
municIpaIs efetivos para função de chefia, 
conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos moldes do processo 
administrativo eletrônico n. 31 .107/2022: 

RESOLVE 

Art. 1° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designação 
servidor(a) Trabalho a partir de: 

Mary Cristina 
Divisão Medicina do Wozhiak 350.251 SMA 11/05/2022 

Santiago Trabalho 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Planejar, 
organizar, coordenar e controlar as atividades relativas à Divisão de Medicina do 
trabalho; Propor planos e propostas de ações para a melhoria da saúde ocupacional 
e qualidade de vida no trabalho; Assessorar junto aos servidores e chefias 
imediatas dos demais departamentos da administração pública, orientando-os com 
os assuntos relacionados à saúde ocupacional; Assessorar a comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório nos assuntos relacionados à avaliação da 
capacidade laboral para o estágio probatório dos servidores, e demais orientações 
da área de saúde ocupacional que se façam necessárias; Agendamento e demais 
procedimentos para a realização de junta médica, psicológica e psiquiatra; 
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Levantamento e acompanhamento dos servidores afastados; Levantamento e 
acompanhamento de exames periódicos; Controle e estudo para redução de 
absenteísmo; Análise e parecer de processos diversos relacionados à medicina do 
trabalho; Execução de portarias, memorandos e ofícios; Estudo e elaboração de 
normativa para assuntos relacionados aos procedimentos adotados pela perícia; 
Estudo para implantação da medicina ocupacional (NR 4) junto à segurança do 
trabalho; Execução de termo de referência para abertura de licitação (estudo e 
cotação); Fiscalização e auxílio à empresa contratada de medicina e segurança do 
trabalho, (controle de serviços executados e notas emitidas, controle e solicitação de 
emissão de empenhos); Fiscalização, controle de empenhos e boleto quanto à 
locação do prédio (Medicina do Trabalho, Arrecadação e Habitação); Participação 
como palestrante de cursos de capacitações relacionados à saúde ocupacional aos 
servidores do município; Promover treinamentos e orientações na área de saúde 
ocupacional; Assessoramento ao médico do trabalho, especialistas e assistente 
social; Assessoramento ao FAZPREV; Coordenar e supervisionar o treinamento e 
a implantação do sistema e - social do Governo Federal. Executar outras atividades 
que lhe forem atribuídas na área de sua competência, conforme necessidade ou a 
critério da chefia superior. 

Art. 2° Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designação 
servidor(a) Trabalho a partir de: 

Andreza Cristina 
Coordenação/Assessoria 

353.193 SMA li - Serviç.o Social da 11/05/2022 
da Silva Divisão de Medicina do 

Trabalho 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Assessorar 
e coordenar atividades voltadas a Secretaria Municipal de Administração; 
Assessorar diretamente às atividades gerais da Chefia da Divisão de Medicina do 
Trabalho; Coordenar trabalhos administrativos, auxil iando nos despachos, nas 
pesquisas de matérias administrativas e jurídicas pertinentes à área de atuação; 
Auxilio na elaboração de documentos oficiais; Controlar frequência dos servidores 
lotados no setor; Assinar documentos e Portarias relacionadas à Divisão de 
Medicina do Trabalho, na ausência da Chefia da Divisão de Medicina do Trabalho; 
Assessorar o médico do trabalho e sua equipe; Realizar Visitas ; Realizar escuta 
qualificada; Elaborar e coordenar projetos voltados à saúde do Trabalho; Pesquisar 
cursos de capacitação aos servidores da Divisão de Medicina do Trabalho; Auxiliar 
no que for necessário os Assistentes Administrativos e Estagiários; Abertura e 
transação e controle de afastamento de processos meio período e L TSF; Suporte à 
FAZPREV; Elaboração de relatórios e encaminhamentos; Suporte para atualizações 
no site; Integração à DMT com servidores novos (admissionais); Participação como 
palestrante de cursos de capacitações relacionados à saúde ocupacional aos 
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servidores do município; Desempenhas outras atribuiçõE3S correlatas à área que lhe 
forem atribuídas pela chefia imediata ou superior. 

Art. 3° Fica designada a servidora, abaixo arrolado, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) Matrícula Local de Função Designada Designação 
servidor(a) Trabalho a partir de: 

Joana Rosa 
Coordenaç~30/Assessoria 

351.290 SMA li - Perícias Médicas da 11/05/2022 Garcia Divisão de Medicina do 
Trabalho 

Parágrafo único. A servidora designada no caput, destie artigo, deverá: Assessorar 
e coordenar atividades voltadas a Secretaria Municipal de Administração, 
diretamente às atividades gerais da Divisão de Medicina do Trabalho; Coordenar 
trabalhos administrativos, auxiliando nos despachos, nas pesquisas de matérias 
administrativas e jurídicas pertinentes à área de atuação; Controle e lançamento de 
afastamento dos servidores no sistema cadastral; Assessoramento à Divisão de 
Medicina do Trabalho, em especial no que se refere a iimplantação do Programa -
sistema e - social; Desempenhar outras atribuições correlatas à área que lhe forem 
atribuídas pela chefia imediata ou superior. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
das datas supracitadas nas tabelas constantes dos artigos anteriores, revogadas as 
disposições em contrário. 

Fazenda Rio Grande, 24 de maio de 2022. 

4',~ G' . "'\""'w:.-~ v \ 
Marco Antonio Marcondes Silva 

Prefeito Municipal 
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