
 

Tutorial SOC – Agendamento  
 

 

1 – ACESSANDO O SOC 

O SOC é acessado através da website do sistema, que é a seguinte: www.soc.com.br. Na tela 

inicial clique em “Login” no canto superior direito: 

 

 

Em seguida insira o login, senha e ID (deve ser inserido no teclado digital) que lhe foram 

informados pela SST: 

 

 

 

http://www.soc.com.br/
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Quer saber mais sobre Medicina do Trabalho?  

 Acompanhe nosso blog 

Curta a SST no Facebook 

 

Agora você estará na tela inicial do SOC: 

 

 

2 – REALIZANDO O AGENDAMENTO 

Para agendar um exame você deverá clicar no ícone da agenda na janela “Atalhos” no canto 

direito da tela. 

 

http://blog.sst.com.br/
http://blog.sst.com.br/
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
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Quer saber mais sobre Medicina do Trabalho?  

 Acompanhe nosso blog 

Curta a SST no Facebook 

Uma vez na agenda, você deverá realizar os seguintes passos: 

1º Passo: Marque a caixa “Reservar Compromisso para esta Empresa” 

2º Passo: No calendário que está no canto superior à esquerda, marque o dia em que você 

pretende realizar o atendimento. 

3º Passo: Na lista de horários na tela abaixo, selecione o horário desejado para atendimento. 

Estão “livres” os horários sublinhados. 

Vejamos: 

 

 

 

 

 

http://blog.sst.com.br/
http://blog.sst.com.br/
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
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Quer saber mais sobre Medicina do Trabalho?  

 Acompanhe nosso blog 

Curta a SST no Facebook 

 

Você está agora na tela de compromisso. Nesta dela adote os seguintes passos: 

1º Passo: Selecione a caixa “Outro Compromisso”. 

2º Passo: Insira o nome da empresa seguindo do nome do funcionário que será atendido. Ex: 

Empresa Ltda / Beltrano da Silva 

3º Passo: Em tipo de Compromisso, selecione se vai se tratar de exame admissional, periódico, 

demissional, de mudança de função, ou retorno ao trabalho.  

4º Passo: Aperte no botão verde para confirmar o compromisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.sst.com.br/
http://blog.sst.com.br/
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
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Quer saber mais sobre Medicina do Trabalho?  

 Acompanhe nosso blog 

Curta a SST no Facebook 

Pronto! Você agendou com sucesso o seu funcionário e agora é só enviá-lo para atendimento 

com 15 minutos de antecedência: 

 

 

Equipe SST 

http://blog.sst.com.br/
http://blog.sst.com.br/
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude
https://www.facebook.com/sstsegurancaesaude

