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Selecione uma das opções abaixo. Solicitação de Concessão de: 
 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
 ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE   GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIOS-X OU 

      SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) 
 

Nome Completo: 

Cargo: Matrícula SIAPE: 

Ambiente(s) de Trabalho: 
 

2. ESTRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO 
 

 

Preencha o quadro abaixo, informando a carga horária de exposição semanal em ambiente avaliado como Insalubre ou Perigoso, 
conforme Laudo Técnico Ambiental atual de seu Campus: 
 

ESTRATIFICAÇÃO DAS HORAS SEMANAIS Exemplo 
CH 

Semanal 

Carga horária de trabalho efetivo SEM CONTATO com agentes físicos, químicos ou 
biológicos (realização de atividades administrativas e/ou utilizando computador) 

4  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas EM CONTATO com AGENTE 
FÍSICO 

0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas EM CONTATO com AGENTE 
QUÍMICO 

0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas EM CONTATO com AGENTE 
BIOLÓGICO 

4  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas COM EXPLOSIVOS 0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas COM LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas COM VIOLÊNCIA FÍSICA (VIGI-
LÂNCIA) 

0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas COM ELETRICIDADE (SEP - 
Sistema Elétrico de Potência) 

0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas COM IRRADIAÇÃO IONIZANTE 0  

Carga horária de trabalho efetivo e atividades práticas COM RAIOS-X ou SUBSTÂN-
CIAS RADIOATIVAS 

0  

OUTRAS ATIVIDADES NÃO DESCRITAS ACIMA*. Necessário especificar a carga horá-
ria e justificar nas linhas abaixo: 

0  

Somatório da carga horária 8  

 

*Outras atividades: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Obs.: O total de horas informado na coluna da tabela acima deverá coincidir com o total de horas da jornada 
SEMANAL de trabalho do(a) Servidor(a). 
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3. DESCRIÇÃO SUCINTA APENAS DAS ATIVIDADES INSALUBRES / PERIGOSAS / ENVOLVENDO FONTES DE RADIAÇÃO 
IONIZANTE / TRABALHOS COM RAIOS-X OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS RELACIONADAS NO QUADRO ANTERIOR 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________  Data: ____ / ____ / _______ 
                        Assinatura do(a) Servidor(a) Solicitante 

 

4. PARECER DO SUPERIOR HIERÁRQUICO (CHEFE IMEDIATO) 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Respondem nas esferas administrativa, civil e penal, os peritos e dirigentes que concederem ou autorizarem o pagamento dos 
adicionais em desacordo com a legislação vigente. 

Assinatura do(a) Chefe Imediato(a) 
(Ciente e em concordância com as informações prestadas no Formulário 2 e neste Anexo 1): 
 

Chefia Imediata (Assinatura) Carimbo Data 

 
 
 
 
 

  
 
 

____/____/_______ 

 
Assinatura do(a) Dirigente da Unidade 
(Ciente e em concordância com as informações prestadas no Formulário 2 e neste Anexo 1): 
 

Dirigente Geral da Unidade (Assinatura) Carimbo Data 

 
 
 
 
 

  
 
 

____/____/_______ 

 

 
 

Conforme Código Penal (Falsidade ideológica), Art. 299: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração 
é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.” 


