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COMUNICAÇÃO N∘ 29 / DQ / CHEFIA

Como é do conhecimento da comunidade do Departamento de Química (DQ), o Departamento  de
Atenção  à  Saúde  do  Trabalhador  (DAST),  ligado  à  Pró-Reitoria  de  Recursos  Humanos  da  UFMG,
realizou recentemente um levantamento das condições de trabalho no DQ, visando à elaboração de
um Plano de Gestão de Risco (PGR). Adicionalmente, o DAST vem tentando, sem sucesso, há tempos
contratar uma empresa para realizar análises da qualidade do ar nos vários ambientes do DQ, para fins
de dar prosseguimento às análises dos processos individuais de adicional de insalubridade. A empresa
foi finalmente contratada, e os servidores que solicitaram adicional de insalubridade serão contatados
pelo DAST para a realização de entrevista e coleta de amostra do ar para análise. Qualquer dúvida
sobre as análises a serem realizadas (limitadas àquelas contratadas) podem ser direcionadas para os
técnicos do DAST no momento da entrevista. Finalmente, a Chefia do DQ informa que está em contato
com  o  DAST  durante  todo  este  processo,  e  que  os  servidores  que  solicitaram  adicional  de
insalubridade devem agendar a entrevista quando forem contatados.

Dúvidas adicionais podem também ser dirigidas para a Chefia do DQ.

Aproveitamos e encaminhamos a toda a comunidade o PGR elaborado pelo DAST e agradecemos a
contribuição de todos.

Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima

Chefe do DQ Subchefe do DQ

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de
departamento, em 21/03/2023, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 21/03/2023, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2163115 e o código CRC C89FB013.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 2163115
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