Em razão da necessidade de atualização dos Laudos Técnicos de Insalubridade e
periculosidade nos campi da UFMT e Hospital Júlio Muller, foi enviado no dia 17 de maio de
2022 ofício para a superintendência do HUJM do cronograma de visitas e formulário ficha
técnica ambiental técnicos administrativos e ficha técnica ambiental – professores,
solicitando o preenchimento para obtenção de informações necessárias para a realização
de visitas técnicas nos setores para avaliação dos "ambientes" pela "Equipe técnica da
SHS/MT/CASS/UFMT".
Cabe ressaltar a natureza do HUJM. Criado em 1983, resultante da migração de um
Hospital Estadual de Tratamento para Tuberculose, o HUJM foi concebido para atuar como
uma unidade para, dentre outras especialidades, tratar de doenças tropicais e
infecto-contagiosas. Essa natureza complexa que comporta essa Unidade de Educação e
Saúde em Mato Grosso, não encontra-se respaldada em sua estrutura física, que
mantém-se na maioria de seus metros quadrados, a mesma que originou esse espaço de
saúde, daí a falta de condições adequadas para dar a segurança necessária à saúde de
seus trabalhadores.
O SINTUF-MT, atento à defesa do interesse da categoria que representa, buscou a
gestão da UFMT e da EBSERH, solicitando informações operacionais quanto à elaboração
da LTCAT. Para contribuir com a defesa dos trabalhadores, no âmbito administrativo e/ou
jurídico, disponibilizamos o formulário abaixo.
O SINTUF-MT buscará coletar essas informações contando com o envolvimento de
cada servidor em seu setor de trabalho, preenchendo o seu formulário.

DECLARAÇÃO
Eu, ____________________________________________, servidor(a) técnico(a)
administrativo, ocupante do cargo de ______________________________________
matricula SIAPE n.º ______________, DECLARO para os devidos fins, as seguintes
informações:
1. Qual setor você trabalha?
_______________________________________________
2. Em quais unidades você transita no atendimento dos pacientes?
_______________________________________________
3. Qual turno exerce suas atividades:
Matutino ( )

Vespertino ( )

Plantões diurnos em escala ( )

Plantões noturno em escala ( )

4. Quais as atividades desenvolvidas no setor?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Você considera seu ambiente de trabalho e os setores que transita para atendimento
dos pacientes insalubres e/ou periculosos? descreva:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Responder detalhadamente a sua rotina de trabalho: como é desenvolvido o
atendimento em contato com o paciente?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Recebe adicional de insalubridade/periculosidade? Qual o grau?
Sim ( ) Não ( ) Grau: __________________________________
8. Recebeu oficialmente o Laudo (LTCAT) elaborado pela comissão informando o corte
ou mudança do índice?
Sim ( )

Não ( )

9. Como ficou sabendo do corte ou redução do índice do adicional?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Foi comunicado pela chefia sobre o cronograma de visitas de avaliação da LTCAT?
Sim ( ) Não ( )
11. Preencheu o formulário de Ficha Técnica Ambiental Técnicos Administrativos?
Sim ( ) Não ( )
12. Esteve presencialmente com o membro da comissão avaliadora da LTCAT?
Sim ( ) Não ( )
Por ser verdade, firmo o presente.
Cuiabá _____ de agosto de 2022
Assinatura
_________________________________

