
 Este Boletim Informativo tem como objetivo esclarecer os 
servidores sobre o que é o SIASS (Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor) e como ele contribui com o 
IFSULDEMINAS.

  Todos sabem que quando um trabalhador da iniciativa privada 
apresenta um problema de saúde e se afasta do trabalho por mais 
de 15 dias, ele precisa ser avaliado em uma perícia médica no INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) a fim de receber os seus 
direitos. Para os servidores públicos federais, isso é realizado pelo 
SIASS.

  A Unidade SIASS localizada na Reitoria do IFSULDEMINAS 
atende aproximadamente 2.260 servidores. Além dos servidores do 
IFSULDEMINAS, são atendidos servidores de diversos órgãos 
partícipes (Ministério da Economia (ME); Receita Federal do Brasil 
(RFB); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Advocacia-Geral 
da União (AGU); Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA);  Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); Estatística (IBGE); Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); 
Instituto de Pesquisas Nucleares (IPEN); Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) - Delegacias de Poços de Caldas e Pouso Alegre;  Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

 Além das perícias oficiais, que consistem em ações médicas 
ou odontológicas que avaliam o estado de saúde do servidor e suas 
condições para o exercício de suas atividades laborais, a Unidade 
SIASS também contribui com a promoção, prevenção e 
acompanhamento da saúde do servidor, através de intervenções 
no seu processo de adoecimento, tanto no aspecto individual 
quanto nas suas relações coletivas no ambiente de trabalho.

  O SIASS não possui quadro próprio de servidores e para o seu 
funcionamento necessita que os servidores do órgão em que ele 
está localizado atuem no seu gerenciamento, que segue as 
diretrizes preconizadas pelo Governo Federal no que se refere às 
normas e regulamentações impostas aos servidores públicos 
federais.

  Você quer conhecer um pouco mais sobre quem cuida da sua 
saúde? Acompanhe os próximos boletins informativos que serão 
publicados mensalmente.

Contato:

UNIDADE SIASS / IFSULDEMINAS
Avenida Vicente Simões, 1111 | Bairro Nova Pouso Alegre

CEP 37.553-465 | Pouso Alegre - MG

Tel. (35) 3449-6180

siass@ifsuldeminas.edu.br
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