
 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
PESQUISA: A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO FEDERAL 
 
COORDENAÇÃO: Anaclaudia Gastal Fassa 
  
1. NATUREZA DA PESQUISA: Esta é uma pesquisa que tem como finalidade investigar alguns aspectos das condições de 
trabalho e saúde dos servidores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul. Este projeto foi aprovado por Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
 
2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa os servidores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul. 
 
3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Você está convidado a participar desta pesquisa e, em caso de aceite, preencherá, 
voluntariamente, um questionário em meio eletrônico sobre questões ocupacionais e de saúde. São previstos cerca de 30 
(trinta) a quarenta (40) minutos para o preenchimento completo do questionário. Você tem a liberdade de recusar ou desistir de 
participar a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. No entanto, solicitamos sua colaboração para a pesquisa. Sempre que 
você quiser mais informações sobre este estudo pode entrar em contato com os pesquisadores responsáveis pelo telefone (51) 
32351977. 
 
4. SOBRE O QUESTIONÁRIO: Serão solicitadas algumas informações sobre você e sobre seu trabalho. Os questionários são 
padronizados e autoaplicáveis, contendo perguntas de escolha simples para serem assinaladas, além de poucas questões 
abertas. As questões serão respondidas por você, sem interferências. Entretanto, caso você tenha dúvidas sobre alguma 
pergunta, poderá solicitar esclarecimentos junto à equipe de pesquisa, que estará disponível no telefone acima quando você 
precisar. 
 
5. RISCOS E DESCONFORTO: Esta pesquisa obedece aos critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos, conforme a 
Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos utilizados oferecem riscos mínimos à sua saúde e 
sua dignidade, tendo em vista que as perguntas da pesquisa serão respondidas individualmente, em meio eletrônico seguro, e 
todos os dados fornecidos serão confidenciais. Caso você sinta algum tipo de desconforto durante ou após responder as 
perguntas da pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores. Além disso, o Sindicato dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal no Rio Grande do Sul disponibilizará uma equipe de saúde com médico(a) e psicólogo(a) para acolhimento e 
atendimento clínico, caso você deseje. 
 
6. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta pesquisa são confidenciais. Interessam à pesquisa os dados 
coletivos, e não aspectos particulares de cada pessoa. O link dos questionários serão enviados por e-mail diretamente a cada 
participante da pesquisa, contendo codificação eletrônica, não permitindo a identificação do respondente. O banco de dados 
ficará sob responsabilidade dos pesquisadores, na Universidade Federal de Pelotas. 
 
7. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que futuramente 
os resultados deste trabalho científico sejam utilizados em benefício de todos os servidores do Judiciário Federal, a partir da 
construção de políticas de saúde direcionadas por este estudo. 
 
8. PAGAMENTO: Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de 
pagamento por sua participação. 
 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que participe voluntariamente desta pesquisa.  
 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, aceito participar desta pesquisa. 

 
Pesquisador Responsável: (Prof. Fernando Ribas Feijó)  

 
Coordenadora da Pesquisa: Profa. Dra. Anaclaudia Gastal Fassa 

 


