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FORMULÁRIO PARA SOLICITAR ADICIONAL OCUPACIONAL E GRATIFICAÇÃO
POR TRABALHOS COM RAIO-X 

INFORMAÇÕES 

1) Preencher Formulário de Solicitação
2) Anexar Termo de Exercício e Lotação 
3) Abrir Processo de Solicitação do Adicional na Unidade Administrativa de Lotação
4) Encaminhar ao SST – Serviço de Segurança do Trabalho

IMPORTANTE: A avaliação se dará com base nas normas técnicas e legislações correspondentes (NR's 15 e 16; e
IN 15 de março de 2022). Ocorrerá a suspensão do pagamento em caso de movimentação no sistema, inclusive para
cargos  de  chefias,  cabendo  ao  servidor  comunicar  a  Chefia  Imediata  para  solicitar  novamente  a  revisão  do
respectivo adicional encaminhando Memorando, conforme Instrução Normativa Progepe 11/2022.

1. DADOS SOLICITAÇÃO

Tipo de Solicitação:
(   ) Insalubridade (   ) Gratificação  Trabalhos – Raio

X (   ) Periculosidade

Situação: (   ) Concessão (   ) Revisão

Regime de Horas Trabalhadas:
(   ) 10 horas/semana (   ) 30 horas/semana

(   ) 20 horas/semana (   ) 40 horas/semana

2. DADOS GERAIS
Nome:
Cargo/Função: 
Unidade de lotação:
Setor: Contato:
Siape:

3. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

Explicar  o motivo da solicitação  ou revisão da exposição  aos riscos ambientais  com objetivo da caracterização
insalubre/periculosidade:

Descrever sobre o tipo ou natureza das atividades realizadas:



4. LOCAL E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

N° Local das
Atividades de

Riscos

Periodiocidade
(diário,

semanal)

Tempo de
Atividades

(minutos, horas)

Atividades Desenvolvidas

1

2

3

4

5

6

7

ANEXAR (quando se aplicar a realidade das atividades a serem periciadas):

•  Grade com horários de aulas práticas e seus respectivos locais de atividades;

•  Grade com horários de pesquisas e seus respectivos locais de atividades;

•  Informações  e  documentos  que  julgar  importante  para  reconhecimento  da exposição  aos agentes  de  riscos
ambientais.

5. Em razão de atribuição legal do meu cargo, submeto-me a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas por

tempo igual ou superior à metade da jornada de trabalho mensal caracterizando exposição habitual conforme art. 9,

inciso  II  da  Instrução  Normativa  N°  15  de  março  de  2022.  Declaro que as informações acima prestadas são

verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. Sob pena de incorrerem nas sanções previstas nos art. 143 a 146 da

lei  8112/90 e art.  299 do Código Penal  Brasileiro,  resultando também na suspensão do adicional  concedido,  bem

como na devolução dos valores percebidos indevidamente.


