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

reunida ordinariamente em 29 de junho de 2022, através de videoconferência, após análise do 

processo em epígrafe, que trata do Ofício GP Nº 0851 do Crea-BA, sob Protocolo nº 

200.176.300/2021, que versa sobre a solicitação do Sr. Alisson Torres da Silva para anotação de 

curso de Técnico de Segurança do Trabalho, realizado no Complexo Educacional Ferreira e 

Silva, em Petrolina/PE; 

                             Considerando que profissional possui registro junto ao Crea-BA e solicitou 

anotação do curso Técnico em Segurança do Trabalho ofertado pelo Complexo Educacional 

Ferreira e Silva, sediado no município de Petrolina-PE;  

                             Considerando consulta realizada ao Crea-PE, acerca do cadastro da escola e 

do curso, os quais não possuem registro em Pernambuco, o Regional da Bahia oficiou a 

CEEST-PE, pedido de análise do processo do curso e a indicação de atribuições a serem 

conferidas ao egresso; 

                             Considerando que atualmente não tramita no Crea-PE, nenhum pedido de 

registro do Complexo Educacional Ferreira e Silva, tampouco do curso Técnico em nível médio 

de Segurança do Trabalho, contudo, ambos possuem cadastro no SISTEC, modalidade 

presencial, tendo sido autorizado pelo Parecer CEE/PE nº 66/2014-CEV, aprovado pela Portaria 

SEE nº 3841/2014, de 17/07/2014; 

                             Considerando que o Crea-BA não encaminhou o Histórico Escolar do 

profissional, apenas a matriz curricular e as ementas do curso, e 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; e,                                                                          

                             Considerando o relatório e voto exarado pela Conselheira Giani de Barros 

Câmara Valeriano, diante do acima exposto, que o processo seja encaminhado para a CEEST 

com sugestão de deferimento do pedido de anotação do curso, conferindo ao requerente, o título 

profissional 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. Devendo ainda ser oficializado ao 

Crea-BA, sobre a anotação do curso e as atribuições conferidas, e ao Complexo Educacional 

Ferreira e Silva para que proceda o pedido de registro tanto da escola como o curso, 

 

 

                             DELIBEROU: 

 

                             Por unanimidade, favoráveis ao encaminhamento do processo à CEEST com 

as seguintes sugestões: 1) pelo Deferimento do pedido de anotação do curso, conferindo ao 

requerente, o título profissional 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; 2) oficializar o 

Crea-BA sobre a anotação do curso e as atribuições conferidas; e, 3) oficializar o Complexo 
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Educacional Ferreira e Silva para que proceda o pedido de registro tanto da escola como o 

curso.  

 

Recife, 29 de junho de 2022. 

 
Eng. Civil Cláudia Maria Guedes Alcoforado 

Coordenadora da CEAP 
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