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1. Trabalho em altura  
1.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 e 

NR 35. 
1.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo, cinto de segurança com duplo talabarte.  
1.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria, hemograma completo e glicemia em jejum, ECG anual. 
 

2. Trabalho em espaço confinado 
2.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 e 

NR 33. 
2.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo, cinto de segurança com duplo talabarte.  
2.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria, hemograma completo e glicemia em jejum, raio X e espirometria (bienal). 
 

3. Manutenção e montagem mecânica 
3.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6. 
3.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo.  
3.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria e hemograma completo. 
 

4. Serviços a quente (corte, lixamento e solda) 
4.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 e 

NR 19. 
4.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo, óculos de segurança, máscara de soldador, proteção 
respiratória para fumos metálicos, protetor facial completo, mangote, luva de raspa, 
avental de raspa de couro.  

4.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 
audiometria e hemograma completo. 
 

5. Atividades em eletricidade 
5.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 e 

NR 10. 
5.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): protetor 

auditivo, vestimenta com fator de isolamento elétrico, óculos de segurança, luva 
isolante, luva de sobrepor, balaclava, calçados sem componentes metálicos, capuz 
carrasco, macacão 7/8.  

5.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 
audiometria. 
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6. Operações em subestação 
6.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6, 

NR 10 e NR 10 (SEP). 
6.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): protetor 

auditivo, vestimenta com fator de isolamento elétrico, óculos de segurança, luva 
isolante, luva de sobrepor, balaclava, calçados sem componentes metálicos, capuz 
carrasco, macacão 7/8.  

6.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 
audiometria. 
 

7. Abastecimento de inflamáveis 
7.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 e 

NR 20. 
7.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): protetor 

auditivo, calçado com biqueira, proteção respiratória para vapores orgânicos.  
7.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria, hemograma completo. 
 

8. Manipulação de produtos químicos 
8.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6. 
8.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo, proteção respiratória para vapores orgânicos.  
8.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria, hemograma completo. 
 

9. Operação de muncks e guindastes 
9.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 e 

NR 11. 
9.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo.  
9.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria, hemograma completo com glicemia em jejum. 
 

10. Operação de empilhadeiras 
10.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 

e NR 11. 
10.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo.  
10.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria. 
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11. Operação de plataformas elevatórias 
11.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 

e NR 18. 
11.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo.  
11.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria. 
 

12. Construção civil 
12.1. Comprovante de participação em treinamentos das Normas Regulamentadoras: NR 6 

e NR 18. 
12.2. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo.  
12.3. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria. 
 

13. Pintura 
13.1. Comprovante de entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual): calçado com 

biqueira, protetor auditivo.  
13.2. ASO (atestado de saúde ocupacional) com a indicação dos exames complementares: 

audiometria, Hemograma Completo, ácido hipúrico e ácido metil- hipúrico. 
 

 
 

 
 

 
 


