
Departamento DMEST

23º Fórum de 
Gestão de Pessoas 



Matérias que passaram do DMEST para o  IPEPREV

- IMUNIDADE PREVIDENCIARIA
-APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
-ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA

* ACORDADO PERÍODO DE TRANSIÇÃO



PDI- Pasta digital

Sistema de comunicação para Demandas entre RH e DMEST

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2020. Estabelece o procedimento 
para encaminhamento de demandas dos Servidores do Estado do 
RS, junto ao Departamento de Perícia Médica e Saúde do 
Trabalhador - DMEST/SEPLAG, guarda e arquivamento, no âmbito 
da Administração Estadual. 

A lista das matérias a serem enviadas por PDI ou por PROAestará
disponíveis no site: 
https://planejamento.rs.gov.br/encaminhamentos-pericia

https://planejamento.rs.gov.br/encaminhamentos-pericia


PDI

Art. 4º - Compete à Divisão de Pessoal (RH) de cada Órgão/Secretaria

I - Designar os servidores responsáveis pela utilização do PDI;

II - Solicitar ao DMEST orientação quanto à disponibilidade de treinamento para os servidores que operam o sistema
referido;

III - Receber atestado médico, relatórios, exames e demais documentos do solicitante, digitalizar os documentos e
devolvê-los ao servidor, cientificando-o da importância da guarda dos mesmos;

IV - Emitir no sistema RHE o Formulário de Apresentação para Exame Médico Pericial e anexá-lo ao PDI, junto com o
atestado médico, relatórios, exames e demais documentos, digitalizados conforme inciso anterior, com imediato envio ao
DMEST;



DUVIDAS GERAIS

LTS  x  APM

LIA – obrigatório(legislação) estar em LTS para depois encaminhar ao IPEPREv

Equipe Médica – 4 efetivos, sendo 1 medico do trabalho
4 contratados

Média de demandas mensais – 5000 ( as quais podem triplicar ou mais 
quando demandas mais de uma especialidade), sem contar, férias, 
afastamentos da equipe, ingressos extras,  entre outros...

5000/7 = 714 /20 dias úteis = 35 entregas dia p dar conta



PROPOSTAS

TREINAMENTO
AOS RHS quanto as matérias demandas ao 
DMEST
-PDI
-telas do RHE
-Segurança do Trabalho



NOVA AÇÃO DE PROMOÇÃO A SAUDE

DMEST parceria  com HEMORGS –
HEMOCENTRO DO RS.

-Campanha:
“Quarta Quarta-feira do mês-Servidor Pública 

em Defesa da Vida”
Convidada: Gesiane Amansa
Assistente Social -Responsável Técnica pela 
Captação de Doadores


