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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO DE 28 DE OUTUBRO DE 2011 
 
 

TST – Relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo 
ATO.GDGSET.GP. Nº 397/2011. 

Considerando o relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo 
ATO.GP.Nº 397/2011, objetivando avaliação ergonômica dos postos de trabalho e 
da saúde ocupacional nos Gabinetes de Ministros e na Coordenadoria de 
Classificação, Autuação e Distribuição de Processos, 

DETERMINO que: 

I – a Coordenadoria de Saúde - CSAUD examine, no prazo de 60 
dias, a conveniência/necessidade de implantação de serviços de reabilitação física 
nas dependências do Tribunal, apresentando estimativa de custos, de 
equipamentos e de pessoas; 

II – a Coordenadoria de Saúde - CSAUD adote providências com 
vistas à impulsionar as atividades físicas dos servidores do Tribunal e promover 
campanhas de orientação postural, apresentando no prazo de 15 dias plano de ação 
para os próximos dois anos; 

III – a Coordenadoria de Material e Logística - CMLOG inicie os 
procedimentos administrativos objetivando a aquisição de apoio para pés; 

IV – a Coordenadoria de Saúde - CSAUD, em conjunto com a 
Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN e a Coordenadoria de Material e 
Logística - CMLOG, apresente, no prazo de 60 dias, proposta para adequação de 
posição dos teclados, monitores e CPU’s;

V – a Coordenadoria de Saúde - CSAUD, em conjunto com a 
Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMAP e a Coordenadoria de Material e 
Logística -CMLOG, examine, no prazo de 30 dias, a posição adequada dos 
gaveteiros e armários das mesas de trabalho, bem assim a possibilidade de retirada 
dos armários fixos sobre as estações de trabalho; 

VI – a Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMAP apresente, no 
prazo de 30 dias, projeto de modernização do sistema de iluminação das estações 
de trabalho e dos ambientes em que se inserem. 
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