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Execução Precisa de Tarefas 
Cruciais

Tarefas cruciais são aquelas nas quais um erro pode resultar em um evento de 
segurança de processo.

A Verificação Independente:
Não é novidade e já é exigida em algumas atividades.
Tem como objetivo dar apoio a você e às suas equipes para a execução das suas tarefas mais cruciais de 
maneira precisa.

Verificação do Conhecimento de Segurança de Processos
Os operadores são requisitados a demonstrar seu conhecimento a respeito dos riscos à segurança de 
processos, cenários, medidas de segurança e seu papel na prevenção e mitigação das ocorrências relacionadas 
à segurança de processos. A verificação do conhecimento será feita periodicamente em treinamentos, 
exercícios, entrevistas e demonstrações.

Demonstrações de Competência na Segurança de Processos
Os supervisores serão requisitados a demonstrar competência na segurança de processos no início de suas 
funções. Essas demonstrações darão destaque às principais áreas de prevenção ou mitigação das ocorrências 
relativas à segurança de processos.
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 Nem todas as verificações são criadas iguais

 Verificação Independente fornece o mais alto nível de redução de erro

 Já em uso para algumas atividades de alto risco
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