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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Reitoria

PORTARIA Nº 791/IFAL, DE 10 DE MARÇO DE 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, designado
pelo Decreto Presidencial de 10 de junho 2019, publicado no DOU nº 111, 11
de junho de 2019, seção 2, p. 1, no uso de suas atribuições legais, e o que
consta no Processo nº 23041.006804/2022-55,

RESOLVE

Art.  1º  -  Autorizar  a  jornada  flexibilizada  do  ambiente
organizacional,  SIASS  –  Subsistema  Integrado  de  Atenção  à  Saúde  do
Servidor, ligado à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, com atendimento ao
público no horário de 07h às 19h, configurando 12 horas ininterruptas.

 

Art.  2º  -  Descrição  dos  serviços  que  requerem  atividades
contínuas  de  regime  de  turnos  ininterruptos  ou  escalas:

1 - Realização de Perícia Médica/Odontológa:
Atendimento direto e presencial para anamnese e exame médico/odontológico
pericia realizado no horário das 07h às 19h.
2 – Acolhimento:
Segundo o Ministério da Saúde, o acolhimento é a escuta do usuário em suas
queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e
adoecimento, e na responsabilização pela resolução como parte da atenção à
saúde, realizado no horário das 07h às 19h
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3 – Triagem:
É a identificação do servidor e/ou familiar que será atendido pela perícia,
além de seus acompanhantes, através da coleta de dados pessoais,
profissionais, clínicos e epidemiológicos, incluindo quadros de síndrome
gripal, para orientações.
4 - Recepção de documentos e orientações:
Recepção de atestados, orientações sobre licenças, deveres e direitos do
público usuário.
5 – Acompanhamento de saúde pela equipe multiprofissional:
Acompanhar público em questão por meio de atendimentos para dar suporte
no tratamento e nas restrições de atividades, prestando orientação
psicológica/nutricional ou de medicina do trabalho.
Acompanhar os servidores no retorno ao trabalho, após período de licença,
avaliando os ambientes e os processos de trabalho a fim de prevenir agravos à
saúde e a ocorrência de novos afastamentos.
6 - Realização de Perícia pela equipe multiprofissional:
Atendimento direto e presencial para realização de anamnese e exame clínico
psicológico/medicina do trabalho para fins de elaboração de parecer técnico a
pedido das perícias oficiais.
7 Realização de Exames periódicos:
Atendimento direto e presencial para anamnese e exame clínico, realizado no
horário das 07h às 19h.
8 – Acompanhamento de saúde e segurança do trabalho:
Acompanhamento e esclarecimentos acerca de processos de adicionais
ocupacionais, PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário e perícias técnicas;
elucidação de dúvidas acerca do desenvolvimento seguro de atividades
laborais, de condições  organização seguras no ambiente de trabalho, e de
medidas preventivas e corretivas visando a promover a saúde e a segurança
no trabalho do servidor do instituto.
 
Art. 3º O atendimento ao público será distribuído entre os catorze servidores
do setor:
 
ANNA CAROLINA OMENA VASCONCELlOS LE CAMPION, ocupante do cargo
de Médico Área, matrícula SIAPE nº 1521025;
 
 MARIA KARINE GOMES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Enfermeiro-
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Área, matrícula SIAPE nº 3009395;
 
 ISABELLA COSTA FIGUEIREDO MEDEIROS, ocupante do cargo de Médico
Área, matrícula SIAPE nº 1842564;
 
JORGE LUIS BEZERRA GUEDES, ocupante do cargo de Médico Área,
matrícula SIAPE nº 1202664;
 
 EDGLEI VERGETTI DE SIQUEIRA MELO, ocupante do cargo de Odontólogo,
matrícula SIAPE nº 1514059;
 
GLICIA MARIS ALBUQUERQUE LUCIO, ocupante do cargo de Nutricionista-
Habilitação, matrícula SIAPE nº 1673383;
 
JACQUELINE GONÇALVES DE BARROS, ocupante do cargo de Auxiliar de
Enfermagem, matrícula SIAPE nº 1106297;
 
KARINE VIVIANE DE ARAUJO PIMENTEL, ocupante do cargo de
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, matrícula SIAPE nº
1049775;
 
LARISSE COIMBRA CERQUEIRA TOLEDO, ocupante do cargo de
PSICÓLOGO-ÁREA, matrícula SIAPE nº 1662795;
 
MARIA CAROLINA SANTA RITA LACERDA, ocupante do cargo de Médico
Área, matrícula SIAPE nº 1672302;
 
MÔNICA CARNEIRO LEÃO DE ALBUQUERQUE LOPES, ocupante do cargo
de Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 1640799;
 
PAULETE CONSTANTINO CERQUEIRA, ocupante do cargo de Psicólogo-
Área, matrícula SIAPE nº 2098911;
 
VANESSA STEPHANIE COSTA FELIX VIEIRA, ocupante do cargo de Técnico
em Segurança do Trabalho, matrícula SIAPE nº 3160672,
 
VÓLIA DA SOLEDADE BRANDÃO, ocupante do cargo de Médico-Área,
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matrícula SIAPE nº 3158707.
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