
 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PROJETOS ESPECIAIS 

 
EDITAL N° 40/2016, de Retificação do Edital 39/2016 

 
Programa Institucional de bolsa de Iniciação Científica para a  Educação a Distância para o 

Ensino Técnico  Subsequente ao Médio (PIBIC-EaD Junior) 
 

Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica para a   Educação a Distância 
para o Ensino Técnico  Subsequente ao Médio (PIVIC-EaD Junior) 

 
 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PRPIPG) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba em parceria com a Diretoria de Educação a distância e Projetos 
Especiais, por meio da Diretoria de Pesquisa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
resolve, por meio deste Edital, RETIFICAR o Edital nº 39/2016 do  Programa Institucional de 
bolsa de Iniciação Científica para a Educação a Distância  para o Ensino Técnico  
Subsequente ao Médio (PIBIC-EaD Junior) e Programa Institucional de Voluntários de 
Iniciação Científica para a  Educação a Distância para o Ensino Técnico Subsequente ao 
Médio  (PIVIC-EaD Junior). 
 
Onde se Lê: 
 
PARA A ÁREA DE SEGURANÇA NO TRABALHO: 
 
Linha 1: Higiene Ocupacional - projetos que contemplem estratégias de implementação de ações, 
baseadas no estudo de aspectos relativos à qualidade do ambiente de trabalho, quanto aos aspectos 
de segurança, no conforto e à satisfação dos usuários em suas atividades laborais em Patos e cidades 
circunvizinhas, baseadas na analise da relação entre a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais com a exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos e no estimulo da 
implantação de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais nas empresas da região. 
 
Linha 2: Saúde do Trabalhador - projetos que contemplem estratégias de implementação de 
ações, baseadas no estudo das ocorrências mais frequentes de acometimentos entre os trabalhadores 
da região de Patos e cidades circunvizinhas, baseadas na análise da relação entre os riscos 
ocupacionais e a ocorrência de doenças nos trabalhadores da região e na analise de  postos de 
trabalho quanto à presença de riscos ergonômicos e de acidentes e sugerir medidas para minimizar a 
exposição a estes riscos e que propõe medidas mitigatórias para as doenças decorrentes do trabalho. 
 
 
Leia-se: 
 
PARA A ÁREA DE SEGURANÇA NO TRABALHO: 
 
Linha 1: Higiene Ocupacional -  projetos que contemplem o estudo aspectos relativos à qualidade 
do ambiente de trabalho, quanto aos aspectos de segurança, o conforto e à satisfação dos usuários 
em suas atividades laborais; que analise a relação entre a ocorrência de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais com a exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos e que estimule a 
implantação de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais nas empresas da região. 



. 
 
Linha 2: Saúde do Trabalhador - projetos que contemplem o estudo de ocorrências mais 
frequentes de acometimentos entre os trabalhadores do estado da Paraíba, que analise a relação 
entre os riscos ocupacionais e a ocorrência de doenças nos trabalhadores da região; que propõe 
medidas mitigatórias para as doenças decorrentes do trabalho e que avalie postos de trabalho quanto 
a presença de riscos ergonômicos e de acidentes e sugerir medidas para minimizar a exposição a 
estes riscos. 
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João Pessoa, 22 de agosto de 2016. 
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