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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CIPEIROS
MODALIDADE EAD

Estão abertas as inscrições para a 13ª turma do CURSO DE FORMAÇÃO DE CIPEIROS na modalidade à
distância (EAD) promovido pelo Departamento de Saúde do Servidor - DESS, da Coordenadoria de
Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Gestão.

São 400 vagas para o curso, que é destinado aos cipeiros titulares, eleitos e indicados, com mandatos
vigentes e cadastrados no DESS. Os suplentes só podem ser inscritos no caso de todos os titulares já
terem sido aprovados no curso.

O objetivo do curso é preparar o cipeiro para desempenhar o papel de agente de mudanças,
instrumentalizando-o com dados técnicos básicos necessários e contribuindo para o desenvolvimento
de habilidades e atitudes para ele cumprir esse papel.

As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - Cipas exercem papel fundamental na promoção de
mudanças e melhoria dos ambientes e das condições de trabalho.

A construção de um projeto coletivo pelos servidores que atuam em determinada unidade traz
legitimidade e efetividade às Cipas. O curso de Formação de Cipeiros é parte deste processo que
estimula a participação dos servidores no levantamento dos problemas e na busca de soluções.

Não será efetivada a inscrição sem o preenchimento completo do formulário.

AULA PRESENCIAL DE ABERTURA DO CURSO

COMO SE INSCREVER

Dia: 01/06/2017
Horários: 9h às 12h (200 inscritos)

13h30 16h30 (200 inscritos)

LOCAL: Auditório do IPREM - Avenida Zachi Narchi, 536

ula presencial do dia 01/06/2017 - manhã (das 9h às 12h)

Aula presencial do dia 01/06/2017 - tarde (das 13h30 às 16h30)

Confira todas as informações sobre o Curso na página da Cipa, no endereço eletrônico
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Inscrições pelo link: https://goo.gl/forms/H2cH4Id5pTnH5gmG2

Inscrições pelo link: https://goo.gl/forms/WQuBsGG83VAmulJf1

www.prefeitura.sp.gov.br/cipa .
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