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Art. 1º. A Política de Promoção à Saúde (PS) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte - IFRN é um preceito institucional de gestão organizacional expresso em conceitos,
fundamentos e princípios que objetivam nortear a prática de promoção à saúde e
qualidade de vida no trabalho para os servidores; com fins de promover o bem-estar no
ambiente de trabalho e contribuir para a efetividade da função social da instituição.
Art. 2º. Para fins dessa Política, considera-se:
I – Qualidade de Vida no Trabalho é o exercício da atividade profissional, com satisfação,
de forma efetiva, participativa e reconhecida; num ambiente com condições adequadas e
através de uma organização que possibilite a divisão justa de responsabilidades e boas
relações com os pares e chefia; contribuindo para a manutenção da saúde física e mental
do servidor (conceito elaborado a partir dos registros dos servidores do IFRN no
Diagnóstico de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, realizado em 2013).
II – Promoção à Saúde é o conjunto de ações dirigidas à saúde do servidor, por meio da
ampliação do conhecimento da relação saúde-doença e trabalho, objetivando o
desenvolvimento de práticas de gestão, de atitudes e de comportamentos que contribuam
para a proteção da saúde no âmbito individual e coletivo (Portaria n° 03, de 07 de maio
de 2010, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão).
Art. 3º. Para fins dessa Política, consideram-se como documentos normativos e base
legal:
I - Art. 7º da Constituição Federal, que descreve os direitos sociais dos trabalhadores e
traz disposições que especificam a aplicação de princípios como a igualdade, o
reconhecimento profissional e o suporte e a prevenção de riscos à saúde do trabalhador;
II - Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que estabelece os direitos e deveres dos
servidores públicos, mecanismos para o seu desenvolvimento e motivação no trabalho,
assim como previsões legais de prevenção, proteção e indenização com relação às

atividades exercidas em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou
perigosos;
III - Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, que estabelece a Política Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), com o objetivo de promover a saúde, a
melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de prevenir acidentes e danos à saúde
relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou
redução dos riscos nos ambientes de trabalho;
IV - Portaria Normativa n° 03, de 25 de março de 2013, da Secretaria de Gestão Pública
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que institui as diretrizes gerais de
promoção da saúde do servidor público federal;
V - Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN, que descreve o desenvolvimento
de ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida do servidor como um dos objetivos
da Gestão de Pessoas, sendo a formalização, sistematização e desenvolvimento do
Programa de Lazer e Qualidade de Vida dos Servidores uma das ações para a execução
deste objetivo.
VI - Plano de Ação para Gestão 2012-2016, que propõe implementar ações voltadas à
promoção da saúde e da qualidade de vida dos servidores
VII - Planejamento da Diretoria de Gestão de Pessoas de 2014, que contempla o
Macroprograma Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho.
VIII - Diagnóstico sobre Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho realizado com os
servidores da Instituição no mês de dezembro de 2013.
Art. 4º. A Política de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho no IFRN
orienta-se pelos seguintes princípios:
I – Valorização do humano como protagonista do processo laboral, conduzindo a um
ambiente de bem-estar e ao êxito institucional.
II - Promoção de um ambiente laboral atento às demandas de saúde dos servidores, a
partir de uma compreensão do ser humano integral, além do ambiente de trabalho.
III - Valorização e reconhecimento das contribuições dos servidores e colaboradores no
cumprimento da função social da instituição.
IV - Desenvolvimento e crescimento profissional pautados por critérios transparentes,
justos e alinhados com a função social da Instituição.
V - Ambiente seguro e com boas condições, que não coloque riscos à saúde dos servidores
e colaboradores.
VI - Transparência na comunicação da comunidade institucional.
VII - Interação entre os servidores, colaboradores e unidades administrativas.

VIII - Realização profissional de servidores e colaboradores.
IX - Aprimoramento permanente das relações socioprofissionais proporcionando
participação, respeito e cooperação.
X - Organização do trabalho como fonte de bem-estar, através do equilíbrio nas
distribuições de responsabilidades.
XI - Qualidade de Vida no Trabalho como uma responsabilidade institucional contínua e
tarefa de todos os servidores e colaboradores.
Art. 5º. Deverá ser destinado um percentual da carga horária semanal dos servidores, para
que estes participem das ações dos projetos vinculados ao Programa de Promoção à Saúde
Qualidade de Vida no Trabalho.
Parágrafo único. Recomenda-se para o percentual citado no caput deste artigo 5% da
carga horária semanal. Por exemplo, os servidores com carga horária semanal de 40 horas
poderá ter a destinação de 2 horas semanais.
Art. 6º. A Política Institucional de Promoção à Saúde Qualidade de Vida no Trabalho do
IFRN, seus conceitos e princípios devem estar alinhados ao planejamento da Instituição
e subsidiar os seus programas, projetos e ações com vistas à Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores e colaboradores.

