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Como fica o registro do TST? 
 
Com a mudança do registro do TST no Mte a partir 
de maio de 2008, algumas dúvidas ainda surgem 
em nosso meio. A seguir vamos esclarecer 
algumas delas, conforme instruções do próprio 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Os registros emitidos pelo Departamento de 
Segurança e Saúde no Trabalho/SIT permanecem 
válidos, não sendo necessário novo registro na 
carteira de trabalho. Portando quem já possui a 
Carteira de TST não precisa renovar, ela continua 
valendo. 
 
Vai ter carteira de TST? 

As carteiras de técnico TST só serão emitidas para 
aqueles que protocolaram a solicitação nas 
Unidades Descentralizadas do Ministério do 
Trabalho e Emprego até 29/05/08. De acordo com 
a Portaria nº. 262, de 29 de maio de 2008, 
publicada no DOU em 30 de maio de 2008, a partir 
desta data, os registros serão efetuados somente 
na CTPS. 
 
Onde Fazer o pedido de registro de TST? 

- Diretamente no protocolo das Gerências 
Regionais do Trabalho e Emprego (antigas 
Subdelegacias Regionais do Trabalho) e Agências 
Regionais (antigas Agências de Atendimento); 
- No protocolo ou no Setor de Identificação e 
Registro Profissional das Superintendências 
Regionais do Trabalho e Emprego (antigas 
Delegacias Regionais do Trabalho); 
- No Sindicato da categoria nos estados. 
 
Quais documentos são necessários para fazer o 
registro? 

Requerimento solicitando o registro acompanhado 
dos seguintes documentos: 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS; 
- Cópia autenticada de documento comprobatório 
do atendimento aos requisitos constantes nos 
incisos I, II ou III do artigo 2º da Lei nº. 7.410, de 
27 de novembro de 1985; 
- Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
(RG); e 
IV - Cópia autenticada do comprovante de 
inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
A autenticação das cópias dos documentos 
dispostos nos incisos II, III e IV poderá ser obtida 
mediante apresentação dos originais para 
conferência na Unidade Descentralizada do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Observação: os documentos mencionados no 
inciso II do artigo 2º da Portaria nº 262 de 
29/05/2008 (DOU 30/05/2008) são os descritos no 
Art. 2º da Lei 7.410 de 27 /11/85: 
Art. 2º - O exercício da profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho será permitido 
exclusivamente: 
I – ao portador de certificado de conclusão de 
curso de Técnico de Segurança do Trabalho, a ser 
ministrado no País em estabelecimento de 2º grau; 
II – ao portador de certificado de conclusão de 
curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, 
realizado em caráter prioritário pelo Ministério do 
trabalho; 
III – ao possuidor de registro de Supervisor de 
Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério 
do Trabalho, até a data fixada na regulamentação 
desta Lei. 
 

 

Vai pintar a NR-34 em 2010 

 

NR-34 deverá entrar em vigor em 2010. 
Nove procedimentos da NR 34 são aprovados. 
BRASILIA (DF) - A Comissão Tripartite de Trabalho 
Decente, composta pelo Sindicato Nacional da 
Indústria da Construção Naval e Offshore (Sinaval), 
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), através 
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM), 
e pelo Ministério do Trabalho, conseguiu a 
aprovação da Norma Regulamentadora 34 (NR 34), 
que descreve nove procedimentos de trabalhos 
executados em estaleiros. Há dois anos, a Comissão 
trabalha para elaborar diretrizes para a promoção da 
saúde na construção naval. 
As nove normas foram aprovadas pela Comissão 
Tripartite Paritária Permanente (CTPP), vinculada ao 
Ministério do Trabalho, e dizem respeito ao trabalho 
a quente; montagem e desmontagem de andaimes; 
pintura; jateamento e hidrojateamento; 
movimentação de cargas; instalações elétricas 
provisórias; trabalhos em altura; utilização de 
radionuclídeos e gamagrafia; e máquinas portáteis 
rotativas. 
Além das normas, foram aprovados também dez 
books fotográficos para treinamento e 
sistematização, sendo um deles direcionado 
especificamente para trabalhos em espaços 
confinados. Segundo Marcelo Carvalho, coordenador 
da equipe técnica da Comissão Tripartite de 
Trabalho Decente, foi decidido por consenso que a 
NR 33, para trabalhos confinados, continuará 
valendo. 
A aprovação da norma, no entanto, não significa que 
a obrigatoriedade dos nove procedimentos já está 
em curso. O texto básico da NR 34 será publicado 
em março e, em seguida, haverá uma consulta 
pública. Carvalho explicou, no entanto, que a 
consulta pública não poderá alterar o significado do 
texto das normas, até porque elas já estão 
aprovadas. A idéia é solucionar possíveis 
ambiguidades no texto, deixando-o mais claro e 
enxuto. 
O coordenador da equipe técnica acredita que, em 
maio, será concedida a aprovação definitiva, e a NR 
34 entrará em operação em todo o país. 
Fonte: Portos e Navios. 

 

Entrega de quadros até dia 31 
 
Os quadros III, IV, V e VI constantes na NR-4 
deverão ser entregues em uma das unidades do Mte 
até 31 de janeiro. 
Toda empresa que tem obrigação de manter um 
SESMT, conforme quadro II deve cumprir essa 
determinação. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“To na área” 
 
Izaque Paulo da Silva Junior foi integrante da 
turma TST 2007/A do Senac de Araçatuba, 
finalizando suas atividades escolares em abril de 
2009. 
Ele reside em Valparaíso e passou a conhecer a 
profissão durante o curso mesmo. Sua 
identificação aos assuntos de segurança e saúde 
ocupacional o levou a ser um autêntico 
profissional em defesa da prevenção com bons 
conhecimentos do sistema de gestão integrada, 
o que lhe permite ser capaz e eficiente em suas 
ações. 
Parabéns Izaque, hoje profissional de 
competência. 
Atualmente Izaque é um dos responsáveis pelo 
SESMT do grupo COSAN, atuando na unidade 
“Mundial” no município de Mirandópolis-sp. 
Que você tenha sucesso em 2010 e que suas 
ações junto aos seus colegas de serviço sejam 
benéficas às atividades ocupacionais. 

 

 

 

Internet e construção civil são 
promessas de trabalho 

 
Boas oportunidades esperam por aqueles que querem 
uma chance para se mover no mercado de trabalho, 
mas o terreno promissor passa pelo endereço de uma 
página de internet ou de um imóvel em construção. 
Jornalismo online, lojas virtuais e informática são 
algumas das profissões que mais vão abrir vagas em 
2010, segundo informações da Catho Online, uma das 
maiores empresas de recolocação de profissionais do 
Brasil. 
A construção civil também vai contratar. Engenheiros, 
arquitetos, pedreiros, mestres de obras, comerciantes 
e fabricantes para lojas de material de construção 
serão bastante procurados. 
O vice-presidente de política, relações trabalhistas e 
recursos humanos do Sinduscon-MG (Sindicato da 
Construção Civil de Minas Gerais), Bruno Vinícius 
Magalhães, conta que as vagas no setor já estão 
sendo ocupadas “em todos os níveis de qualificação e 
instrução, desde o servente até o engenheiro”. 
Direito empresarial e mercado financeiro vão precisar 
de profissionais, avisa a consultora de recursos 
humanos da Catho Online, Gláucia Santos. Além 
dessas áreas, “todos os níveis hierárquicos 
administrativos e comerciais” têm bastante procura, 
mas a oferta também é grande. 
A crise na economia em 2009 não mudou o nível de 
contratação da empresa, que conseguiu encaixar no 
mercado entre 8% e 9% dos seus assinantes. Mesmo 
assim, Gláucia acredita que muita gente deixou de 
procurar trabalho e “fez um esforço” para continuar 
onde estava. 
- Os profissionais ficaram preocupados em garantir o 
emprego porque o mercado estava abalado e havia 
risco de demissões. 
Em 2010 vai ser diferente. A disposição para 
contratações já está aumentando. 
- O ano vai ser bom para quem quer mudar de 
emprego ou conseguir o primeiro trabalho. 
Os três primeiros meses são os mais aconselháveis 
para tentar essa mudança. Já há ofertas, mas o 
período forte de contratações até março.  

 

Fonte: http://noticias.r7.com/economia/noticias/especial-internet-e-construcao-
civil-sao-as-melhores-areas-para-trabalhar-em-2010-20091218.html 

 

 
O aquecimento da construção civil também é vista na 
região de Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru e 
Presidente Prudente e as empresas também estão 
investindo na segurança do trabalho. Algumas que já 
possui SESMT estão investindo na contratação de 
estagiários, dando oportunidade aos alunos de TST. 

AQUECIMENTO: Prédio em construção em Araçatuba 

 
 
 
 
 

Divulgue 
aqui 

a 
sua empresa 
seu serviço 

sua 
atividade 

 
Fale conosco: 
 

 
maioliata@terra.com.br 

 

Tomadas e plugues 
elétricos padronizados 

 

A nova regra estabelece que os plugues sejam 
padronizados em dois modelos: pino redondo 
com 2 terminais e pino redondo com 3 terminais, 
sendo 1 terminal terra. O encaixe do plugue 
deverá ter o formato hexagonal e as tomadas 
onde o encaixe será feito terão um baixo relevo 
de 8 a 12 milímetros de profundidade, criando 
uma espécie de buraco onde o plugue ficará 
acomodado, evitando folgas e exposição dos 
terminais metálicos e consequentemente 
diminuindo riscos de choques elétricos – uma 
das principais preocupações do novo formato. 
 

Em vigor a partir de 2010. 

 

http://noticias.r7.com/economia/noticias/especial-internet-e-construcao-civil-sao-as-melhores-areas-para-trabalhar-em-2010-20091218.html
http://noticias.r7.com/economia/noticias/especial-internet-e-construcao-civil-sao-as-melhores-areas-para-trabalhar-em-2010-20091218.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Senac oferece curso de TST 
inovador em 2010 

 

Totalmente remodelado e para 
acompanhar as transformações 
tecnológicas e socioculturais do mundo, 
especialmente na área de Segurança e 
Saúde do Trabalho, mediante contato 
permanente com especialistas e o setor 
produtivo, o Senac passa a oferecer, a 
partir de fevereiro de 2010 o curso de TST 
com nova roupagem e competências que 
atendam as transformações e que tanto se 
faz necessário implementar nas empresas 
para que o sistema de gestão integrada 
seja perfeita na multiplicações de ações na 
área de saúde e segurança ocupacional. 
O curso será desenvolvido em 1.200 
horas, com oito módulos de formação, 
sendo eles: Ambientação e projeto 
profissional, Segurança e Saúde do 
Trabalho e Meio Ambiente, Higiene 
Ocupacional e Ergonomia, Riscos 
Ocupacionais em Segmentos Específicos, 
Eventos com Alto Potencial de Danos, 
Sistema de Segurança e Saúde do 
Trabalho, Empreendedorismo e Sistema 
de Gestão Integrada. 
As inscrições já estão abertas e os 
interessados poderão ter maiores 
informações no site www.sp.senac.br ou 
na unidade de Araçatuba que fica na 
Avenida João Arruda Brasil, 500 no setor 
de atendimento que oferece também os 
telefones (18) 3117-1012 e (18) 3117-
1013. 
As vagas são limitadas e a novidade é que 
além de turma no período noturno como 
tradicionalmente vem desenvolvendo tem 
na programação a formação de uma turma 
para o período da manhã, que será de 
segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00. 

 
O Senac Araçatuba fica na Avenida João Arruda Brasil, 500 

 Concurso: Auditor 
Fiscal do Trabalho 

MTE abre inscrições para concurso de 
auditor-fiscal do Trabalho. 

Serão 234 vagas para o cargo. As 
inscrições começam dia 18 de janeiro  

Brasília, 30/12/2009 - O Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) irá abrir 
inscrições para o cargo de auditor-fiscal 
do Trabalho a partir do dia 18 de janeiro. 
No total serão disponibilizadas 234 
vagas, sendo 12 para candidatos com 
deficiência. Os interessados podem se 
inscrever até o dia 01 de fevereiro pelo 
site www.esaf.fazenda.gov.br. A taxa de 
inscrição é de R$ 130,00. 
Podem participar do concurso pessoas 
com Ensino Superior Completo e idade 
mínima de 18 anos, além de outros pré-
requisitos citados no edital.  Serão 
aplicadas duas provas objetivas e uma 
discursiva, todas de caráter seletivo, 
eliminatório e classificatório, além de 
sindicância de vida pregressa, de caráter 
eliminatório, que será realizada mediante 
exame de documentação exigida do 
candidato.  
A remuneração inicial é no valor de R$ 
13.067,00, mensais. A jornada de 
trabalho é de 40 horas semanais. As 
datas e horários de aplicação das provas 
serão confirmados por meio de Edital a 
ser publicado no Diário Oficial da União e 
divulgados no site da ESAF - Escola de 
Administração Fazendária. 
Nas provas objetivas terão questões de 
Língua Portuguesa, Espanhol ou Inglês, 
Raciocínio Lógico-Quantitativo, 
Administração Pública, Direito do 
Trabalho, Constitucional, Civil, Penal e 
Comercial, Economia do Trabalho e 
Sociologia do Trabalho, Segurança e 
Saúde no Trabalho, Legislação 
Previdenciária e Direito Administrativo e 
Ética na Administração Pública. Já a 
prova discursiva terá questões de Direito 
Constitucional, Direito do Trabalho, 
Segurança e Saúde no Trabalho e 
Direito Administrativo. 

 

Parabéns 
 

Apresentamos os 
aniversariantes do 

mês de janeiro. São 
alunos do Curso de 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho do Senac 
Araçatuba. 

Logo estarão 
atuando nas 

empresas como 
profissionais. 

E se você soube de 
amigos 

aniversariantes, nos 
envie a foto, iremos 

publicar com o maior 
prazer. 

 

 

 

 

12 – Leandro Lorenzetto 

16- Valmir José da Silveira 

23 – Adilson Satoshi Sato 

28 – Fabiano Ciacon Silva 

A todos os nossos 
parabéns e que em 2010 

tenha sucesso. 

 

 

 
 

 
Espaço 

reservado 
para que 

você possa 
divulgar sua 
empresa, seu 
produto ou 
seu serviço. 

 
Fale conosco: 

 
 

maioliata@terra.com.br 

 

 

Divulgue aqui a sua SIPAT 
 

Quando for realizar a SIPAT na sua empresa, lembre-se do 
Norminha!  
Estaremos à sua disposição para divulgar todo seu evento. 
Basta enviar a programação, fotos com comentários a 
respeito.  
Iremos divulgar a sua SIPAT com o maior prazer! 

 
08/01 - Rogério, já é TST 

Esgalha e EPSEG viajam 
no Norminha 

 

É com grande satisfação que recebemos 
mais dois parceiros para a manutenção do 
Norminha para que possamos continuar 
levando informações sobre segurança e 
saúde ocupacional. 
São eles: Esgalha – Sistema Contra 
Incêndio, e EPSEG – Equipamentos de 
Proteção Individual, administrados 
respectivamente pelos amigos e TST 
Márcio Esgalha e Caio Cesar Cachoni. 
Obrigado e benvindos! 

http://www.sp.senac.br/
http://www.esaf.fazenda.gov.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acidente com fluido 
hidráulico 

 

Toda manutenção deve ser feita mediante 
aplicações corretas e específicas de 
segurança. Portanto, temos que sempre 
estarmos atentos para perigos e riscos 
potenciais no trabalho com Fluídos 
Hidráulicos sobre pressão. 
Apresentamos a seguir a ocorrência de um 
acidente que poderia ser evitado pela ação 
única do trabalhador, o qual deveria 
certificar-se se havia ou não pressão para 
execução da manutenção. 
O acidente, neste caso, está relacionado 
em encontrar a fonte de um pequeno 
vazamento hidráulico em um equipamento 
de perfuração. 
O mecânico achou um pequeno 
vazamento e pediu que a máquina fosse 
desligada para que a mangueira pudesse 
ser trocada. 
Quando a máquina foi desligada, o 
mecânico colocou seu dedo indicador com 
uma luva de dupla camada em cima do 
ponto de desgaste na mangueira para que 
não perdesse o local do vazamento. 
Ele não estava ciente de que o sistema da 
máquina continuou pressurizado e, na 
verdade, aumentou a pressão (perigo de 
pressão de retorno) por, 
aproximadamente, 2 segundos após o 
desligamento da máquina. 
O Fluído Hidráulico passou pelo ponto de 
desgaste da mangueira, entrando na luva 
de dupla camada, dentro do dedo 
indicador do mecânico. 
Uma complicada cirurgia foi necessária 
para achar e remover o fluído hidráulico 
que foi injetado no mecânico pelo seu 
dedo. 

 

Se você conhece alguma ocorrência de acidente, 
envie, para que nós possamos divulgar e 

colaborar com as medidas de segurança. 

 

 

“Estudei no Senac” 
 
Tiago Carvalho dos Santos é de 
Guararapes, estudou no Senac o 
curso de TST e se formou nos 
meados de 2009. 
Além do Plano de Melhoria 
apresentados em todas as 
competências do curso, Tiago 
também desenvolveu estágio em um 
frigorífico da região e tomou gosto 
pela atividade e hoje é um dos 
responsáveis pelo SESMT do 
Frigorífico Mata Boi de Araçatuba. 
Sua dedicação e conhecimento das 
atividades os levam para uma 
excelente aplicação da prevenção na 
empresa. 
Parabéns Tiago, sucesso em 2010. 

 

Tiago pertence ao SESMT do Mataboi 

Sou candidato a vaga 
 
Rubens Ferreira da Silva é de Birigui - SP, 
formado TST no Senac de Araçatuba, se 
oferece a vaga disponíveis nas empresas 
da região. 
Tem conhecimentos em atividades de 
recursos humanos e atua na área de 
segurança desde 2002. 
A empresa que tem vaga para o cargo de 
TST poderá entrar em contato pelo e-mail 
rubenstst@hotmail.com ou solicitar seu 
currículo através do Norminha. 

 

TST Rubens Ferreira da Silva 
 

 

PLACA QUE CIRCULA NA INTERNET 

 
 

 
Espaço 

reservado 
para que 

você possa 
divulgar sua 
empresa, seu 
produto ou 
seu serviço. 

 
Fale conosco: 

 
maioliata@terra.com.br 

 

 

 

FISP 2010 
 
A Feira Internacional de Segurança 
e Proteção tem sua realização 
prevista para o período de 06 a 8 de 
outubro de 2010 no Centro de 
Exposição Imigrantes em São Paulo. 
Assim que as lotações para a visita 
serem organizadas daremos 
informações aos interessados. 
E se você vai comandar uma 
lotação, nos avise, vamos divulgar 
aqui no informativo. 
 

Calendário 
de feiras 

 
REATECH – Feira Internacional 
de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade. 15 a 18 abril, 
Exposições Imigrantes. 

 

 
EXPOSEC – Feira Internacional 
de Segurança Eletrônica, 
Empresarial e Patrimonial. 25 a 
27 de maio, Exposições 
Imigrantes. 

 

 

SP Só Para Mulheres. 24 a 26 
de setembro, Exposições 
Imigrantes. 

 

 
PLANETA EXPO - Feira de 
Tecnologias e Ações para a 
Preservação da Vida. 06 a 08 

de outubro, Exposições 
Imigrantes. 

 

 

FIRE SHOW - Internacional 
Fire Fair. 06 a 08 de outubro, 
Exposições Imigrantes. 

 

 

EXPO SERRALHERIA – Feira 
Regional de Equipamentos e 
Serviços para Serralheiros. 20 
a 23 de outubro, Exposições 
Imigrantes. 

 

 
06 a 08 de outubro, Imigrantes 

mailto:rubenstst@hotmail.com

