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                                   A Comissão de Educação e Atribuição Profissional – CEAP do Crea-PE, reunida 

ordinariamente em 29 de setembro de 2021, através de videoconferência, após análise do processo em 
epígrafe, que trata da solicitação de Registro Definitivo da profissional Daniela Mercules Lopes da Silva, 

no Curso de Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, realizado pelo Complexo 

Educacional FESN Salgueiro, com conclusão em 20.01.2021,   

                                 Considerando que a carga horária cursada pelo profissional foi de 1.320 horas, 

sendo 1.200 horas de disciplinas e 120 horas de estágio curricular; 
                                 Considerando que existe uma pequena diferença na carga horária indicada no verso 

do diploma e o indicado no histórico, por um calcular em hora/relógio e o outro em hora/aula;  

                                 Considerando que as habilitações profissionais são conferidas mediante criteriosa 

análise curricular, que, no caso em tela, permitiu associar o desempenho das atividades descritas na 

Portaria Ministerial no 3.275, de 21 de setembro de 1989, às competências do profissional Técnico de 

Segurança do Trabalho; 
                                 Considerando que na Tabela de Títulos Profissionais há a representação do Técnico 

de Segurança do Trabalho (código 423-01-00); 

                                  Considerando o disposto no art. 6º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea: Art. 6º - 

“A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos decretos 

regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, em vigor, 
que tratam do assunto”;  

                                 Considerando o disposto no artigo 6º da Resolução nº 1.073/2016, do Confea: Art. 

6º - “A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do contido nas leis e nos 

decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescida do previsto nos normativos do Confea, 

em vigor, que tratam do assunto”; 
                                 Considerando que até o momento o Crea-PE não recebeu da instituição de ensino a 

solicitação de cadastro do Complexo Educacional FESN Salgueiro e do curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, no entanto, por força da sentença exarada pelo Juiz Federal da 10ª Vara/CE referente ao 

processo nº: 0804470-48.2019.4.05.8100S, a falta de cadastro da instituição e do curso não podem ser 

impeditivos para o registro dos profissionais;  

                                 Considerando que foi identificado no processo o Parecer CEE/PE nº 005/2019-CEB, 
publicado no doe de 15/03/2019 pela Portaria SEE no 1440/2019, de 14/03/2019, de credenciamento da 

instituição para a oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade presencial e 

autorização dos cursos: Técnico em Segurança do Trabalho, eixo tecnológico segurança; Técnico em 

Enfermagem e Técnico em Radiologia – ambos do eixo tecnológico ambiente e saúde, todos na 

modalidade presencial, comprovando a regularidade do curso;  
                                Considerando o acima exposto, e não encontrando evidências que tornem a 

requerente desmerecedora do pleito, entendemos que o registro da profissional pode ser concedido com o 

título de Técnica de Segurança do Trabalho, código 423-01-00, com atribuições previstas na Portaria 

Ministerial nº 3.275, de 21 de setembro de 1989; e, 

                                   Em atendimento à Decisão nº 154/2019 – CEEST/PE, sugere informar à Divisão 
de Registro e Cadastro – DREC que o fato deve ser repassado à Presidência do Crea-PE, para que a 

mesma comunique formalmente à instituição de ensino, acerca da necessidade de cadastramento do 

curso, em cumprimento ao disposto nos artigos 3º e 4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do 

Confea. 
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                                   DELIBEROU: 

 

                                     Por unanimidade, favoráveis ao registro definitivo do profissional Alexandre 

Gondim Leitão, com o título de Técnico de Segurança do Trabalho, código 423-01-00, com atribuições 

previstas na Portaria Ministerial nº 3.275, de 21 de setembro de 1989, sugerindo à Divisão de Registro e 
Cadastro – DREC que o fato deve ser repassado à Presidência do Crea-PE, para que a mesma comunique 

formalmente à instituição de ensino, acerca da necessidade de cadastramento do curso, em cumprimento 

ao disposto nos artigos 3º e 4º do Anexo II da Resolução nº 1.073/2016, do Confeaa, e pelo 

encaminhamento do processo à Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho – 

CEEST, para análise e julgamento. 

                                                                                                              
Recife, 29 de setembro de 2021. 
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