
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
SESMT – SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO  

Av. Colombo, 5790  -  Zona 7  -  Fone: 3011-4259 
CEP: 87020-900  -  Maringá/PR 

Protocolo nº. 

RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOO  DDEE  CCOONNCCEESSSSÃÃOO  DDEE  AADDIICCIIOONNAALL  DDEE  PPEERRIICCUULLOOSSIIDDAADDEE  
 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITADO  
INICIAL  A partir de: ____/____/______ REAVALIAÇÃO Período de:  ____/____/______ a ____/____/______ 
 

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELO(A) SERVIDOR(A): 
Nome:  

Função  

Matricula:  Lotação: Ramal:  
 

DADOS DO LOCAL DE TRABALHO  
Departamento:  

Bloco:  Sala(s): 

Laboratório:  
 
Considerando os parâmetros determinados pela Lei 10.692  de 27 de dezembro de 1993 , que orienta-se 
na Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214 de 08 de junho de 1978, que definiu as Normas 
Regulamentadoras de n°15 e 16 que tratam de Atividades e Operações Insalubres e Atividades e 
Operações Perigosas, respectivamente, e suas alterações posteriores;  
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTADOS 
SIM NÃO 

Requerimento protocolizado e circunstanciado   
Plano de Radioproteção e Plano de rejeitos (se necessário)   
Projeto de pesquisa (se necessário)   
Atestado Médico de Saúde Ocupacional   
Descrição das atividades com a carga horária semanal   
Técnica utilizada   
Autorização do coordenador do laboratório/setor   
Descrição dos EPI”s necessários e utilizados   
Relatório da dosimetria.   
Comprovante de participação de curso de radioproteção ou experiência comprovada   
Declaração de conhecimento dos objetivos, deveres, obrigações e recomendações 
contidas no Plano de radioproteção. 

  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REAVALIAÇÃO APRESENTADOS 
SIM NÃO 

Requerimento protocolizado, devidamente assinado   
Descrição das atividades, devidamente assinado pela chefia   
Relatório da dosimetria, devidamente assinado   
Atestado Médico de Saúde Ocupacional legível   
Relação dos EPI”s  utilizados nos procedimentos/operações   
 
 

Tipo de Radiação Ionizante  
 
� (   ) R-X     � (   ) y     � (   ) β     � (    ) α      � Fonte radioativa: (   ) selada  (   ) não selada 
Aparelho de R-X:    (    ) sim       (    ) não         Monitorament o:    (    ) sim     (    ) não  
 

 



DECLARAÇÃO  DAS ATIVIDADES EXERCIDAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica Utilizada para R -X (preencha o campo correspondente às suas atividades)  
(     ) Radiologia Odontológica � Nº semanal de filmes utilizados: ______ 
(     ) R-X (cristalografia) � Nº de amostras analisadas: ______ 
(     ) Fluorescência de R-X � Nº semanal de amostras analisadas: ______ 
(     ) Monitoramento ���� (    ) Sim        (     ) Não 
 
Atenção 
* Vincular as atividades acima descritas com projeto de pesquisa reconhecido pela Instituição e ou atividades de 
ensino do Departamento ao qual está lotado, incluindo o período. 
 
Maringá, _____/_____/_______ 
 
 
 
 
 

   
Assinatura do Requerente  Carimbo e Assinatura da Chefia 

 
 
Parecer Científico sobre o projeto/atividade: 
 
Viabilidade ou Inviabilidade do projeto/atividade 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
RELATOR Nº _________ 
 
 


