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Temos o objetivo de prestar um 

serviço de qualidade e buscar 

soluções de acordo com as 

n e c e s s i d a d e s  d o s  n o s s o s 

parceiros e clientes, mantendo os 

custos acessíveis e a gestão de 

nossos serviços de maneira 

rápida e eficaz

SOBRE NÓS  

  



Nosso objetivo é a capacitação e o desenvolvimento 

de nossos talentos para oferecer soluções de 

qualidade aos clientes

QUALIDADE

Desenvolvemos produtos e soluções de engenharia e 

segurança do trabalho para incorporações e 

construções, agregando valor e satisfação aos 

clientes, parceiros e colaboradores

Orientação, treinamento e investimento na 

segurança dos empreendimentos e funcionários, 

trazendo confiabilidade, segurança e qualidade. 

SEGURANÇA

INOVAÇÃO

Compromisso e respeito aos clientes, colaboradores e 

mercado, sempre com competência, inovação , 

crescimento sustentável e solidez financeira

COMPROMETIMENTOÉTICA

Respeitamos os princípios morais, a coletividade e 

comunicamos nosso trabalho de forma transparente

NOSSOS DIFERENCIAIS  
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comercial@amcocupacional.com.br

(11) 9.9238 - 0239
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COMPROMISSO

 NOSSA MISSÃO

NOSSOS VALORES

NOSSA VISÃO

POR QUE NÓS ?

 Cumprimento da legislação em vigor, atuar de 

forma sólida, respeitando o meio ambiente, 

trabalhadores e sociedade, garantindo um 

serviço de excelência. 

Servir com qualidade, prestando os serviços em 

Gerenciamento Ocupacional, Obras, Projetos, 

Assessoria Jurídica e Construções, de maneira 

justa e respeitável.

 Garantir um ambiente de trabalho seguro, confortável 

e sadio, fazendo do trabalho um ambiente agradável, 

mantendo a satisfação de todos.

Garantir a satisfação dos nossos clientes através da 

qualidade dos nossos serviços, atuando com 

honestidade, respeito e confiança.
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ENGENHARIA DE SEGURANÇA 
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DO TRABALHO 

Gerenciamento é nosso diferencial, mais do que oferecer serviços 

pontuais, nosso objetivo é subsidiar através de ferramentas e 

equipe técnica especializada, todas as questões que envolvam o 

gerenciamento de riscos.



PRINCIPAIS SERVIÇOS

Com enfoque no controle dos riscos, oferecemos os serviços de 

gerenciamento mais completos, desta forma a garantia que sua empresa 

está segura.

LEVANTAMENTO DE RISCOS

Elaboração de do PGR, com levantamento dos riscos das atividades, realizando o 

mapeamentos de riscos, cronogramas de atividades e medições para adoção das 

medidas de segurança.

PCMAT (NR 18)

A fim de controlar as medidas de segurança, utilizamos a nossa ferramenta de 

gerenciamento de obras, objetivando a antecipação e controle dos riscos.

PGR (NR 9)

Elaboração e implantação de medidas e procedimentos de segurança, para controlar 

perigos e riscos e garantir a segurança e padrões estabelecidos.
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PRINCIPAIS SERVIÇOS

LTCAT

Análise da exposição ocupacional, com objetivo de subsidiar as medidas de controle, 

afim de estabelecer procedimentos e documenta-los se há a necessidade ou não de 

aposentadoria especial de acordo com a periodicidade de exposição ao agente nocivo.

ORDEM DE SERVIÇO

Elaboração de ordens de serviço (NR1) sobre segurança e saúde no trabalho, 

comunicados cartazes ou meios eletrônicos dos riscos e perigos das tarefas a serem 

executadas.

OUTROS

Controles de segurança para a gestão ocupacional da sua empresa, garantindo a 

integridade física dos colaboradores.
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SAÚDE OCUPACIONAL 

Contamos com atendimento em diversas cidades e estados do 

Brasil, totalizando mais de 6.000 Clínicas credenciadas, além 

disso oferecemos aos nossos clientes toda a facilidade da gestão 

de todas informações em plataforma web, o que viabiliza todo os 

processos de emissão de documentos e viabilização de 

mobilizações

www.amcocupacional.com.br



SAÚDE OCUPACIONAL 

PCMSO 
Mantemos toda a gestão de saúde ocupacional de seus 

funcionários, assim como, o atendimento a legislação mediante a 

elaboração deste programa.

ASO 
A garantia que todos os seus colaboradores estão aptos para 

exercer as atividades, contando com o controle de vencimento de 

todos os exames, e a melhora plataforma do mercado.

SESMT
Gestão de acidentes, incidentes e doenças ocupacionais. Contando 

com a expertise dos nossos técnicos e engenheiros garantimos o 

controle de exposição a agentes insalubres e outros, com emissão 

de relatório.

RELATÓRIO ANUAL
Emissão de relatório anual do PCMSO, com todos os prazos e 

previsão de vencimento, obedecendo a legislação em vigor.

PCD
Toda atenção aos profissionais que merecem todo o nosso suporte, 

evidenciando a contratação e subsidiando através de 

treinamentos a integração deste a equipe de trabalho.
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GERENCIAMENTO OCUPACIONAL 
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Temos como objetivo subsidiar todas as questões que envolvam 

o desenvolvimento das atividades, assim como, a segurança dos 

colaborares envolvidos, desta forma realizamos serie de ações 

de Conscientização e orientação. Toda a gestão de segurança do 

empreendimento e realizada através de mapeamento de riscos e 

relatórios em formato Dashboard.
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GERENCIAMENTO PERSONALIZADO

Contamos com a mais ampla plataforma de 

ensino em segurança do trabalho do Brasil, 

a l é m  d i s s o  o f e r e c e m o s  t o d o  o 

gerenciamento de Cursos, Palestras, 

Treinamentos e outros.

 Nosso usuário realiza cadastro de cursos, 

palestrantes, carga horária e planejamento 

anual ,  a lém é  c laro  de  emiss ão  de 

certificados, e Dashboard.

GESTÃO DE TREINAMENTOS

A gestão efetiva em segurança e medicina do 

trabalho, com ações de prevenção de acidentes, 

t r e i n a m e n to s  e  c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s 

ocupacionais, significa uma grande redução de 

custos para sua empresa.

GERENCIAMENTO FAP

Nossa equipe é sua equipe, com essa visão nós oferecemos a elaboração e padronização de 

diversos controles para empresa, como por exemplo; cadastros, check list, relatórios, auditorias, e 

etc. Estes armazenados dentro do sistema de gestão de segurança e medicina do trabalho, 

adotando ações de prevenção de acidentes e controle de doenças ocupacionais, garantindo uma 

grande redução de custos para sua empresa, somados a demais ferramentas.



PREVENÇÃO E CONTROLE

Gerenciamento e prevenção, garantindo o controle e respaldo legal para 

possíveis afastamentos, personalização das principais ferramentas 

gerenciais da sua empresa

Licença Médica

Ficha Clínica / Anamnese 

Ocupacional Preventiva

Consulta Assistencial

Recusa de Retorno ao Trabalho

www.amcocupacional.com.br



GESTÃO DE AFASTAMENTO

 Garantir o gerenciamento de prazos, tarefas e etapas relativas ao 

afastamento de seus colaboradores, mantendo todas as ferramentas 

gerenciais e informações necessárias para contestação atualizadas.

Importação de Benefícios da 

Previdência Social

Cadastro e Impressão de CATs

Integração com Folha de 

Pagamento

Disparo de SMS grátis para 

funcionários

Gestão de Afastamento e 

Afastados
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Lançamento de Atestados 

Médicos

Agenda Médica e Gestão 

Ambulatorial



Contate-nos
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