
DENOMINAÇÃO: 

Secretaria de Qualidade de Vida no Trabalho 
 
SIGLA: 

SEQV/DIAS/PROGEP 
 
UNIDADE DE SUBORDINAÇÃO: 

Diretoria de Atenção ao Servidor 
 
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 

Secretário(a) 
  
 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE: 

É a Unidade responsável pela implementação das políticas e diretrizes de prevenção e 
promoção à saúde ocupacional, medicina do trabalho e assistência psicossocial dos 
servidores da UFMS. 
 
COMPETÊNCIAS: 

• elaborar e executar projetos que visem à melhoria da qualidade de vida dos 
servidores no trabalho e no autocuidado; 

• cadastrar e proceder a perícia médica para a concessão de licença médica para 
tratamento da saúde do servidor ou de seu familiar; 

• recomendar e proporcionar a realização dos exames periódicos, com 
encaminhamento a programas de cuidado com a saúde e emitir atestado de 
saúde ocupacional dos servidores ativos; 

• emitir atestado de saúde ocupacional para os candidatos nomeados, servidores 
ativos; 

• orientar e acompanhar o servidor no atendimento médico-hospitalar; 
• prestar atendimento psicossocial aos servidores ativos e inativos; e aos seus 

dependentes; 
• levantar os índices e analisar as causas de absenteísmo dos servidores e propor 

soluções dos problemas diagnosticados; 
• recomendar a adaptação e readaptação dos ambientes de trabalho, garantindo 

igualdade de oportunidades em todas as ações desenvolvidas nos Câmpus aos 
servidores com deficiências ou mobilidade reduzida; 

• cadastrar e proceder a perícia médica para a concessão de licença médica para 
tratamento da saúde do servidor ou de seu familiar; 

• encaminhar os casos de aposentadoria por invalidez; 
• propor propostas de revisão e aprimoramento das normas pertinentes à área 

de atuação; 
• proceder a avaliação médica para pareceres, com fins à concessão, revisão ou 

reversão de aposentadoria;; 
• proceder a avaliação médica para isenção de imposto de renda; 
• proceder a avaliação médica para revisão ou inclusão de dependentes maiores 

de 21 anos. ; 
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• proceder a avaliação médica nas solicitações processuais da Instituição, bem 
como elaboração de pareceres em processos judiciais; 

• proceder a avaliação dos ambientes para a concessão dos adicionais por 
atividades especiais (insalubridade, periculosidade e gratificação de Raios-X); 

• analisar e cadastrar acidentes de trabalho; 
• elaborar relatórios gerenciais e de governança; e 
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 
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