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Estão abertas as inscrições para o 7º EN CON TRO DAS CIPAS “DO Q UE ADOECEM  OS SERVIDORES DA PM SP E COM O A CIPA 

PODE ATUAR”  prom ovido pela D ivisão de Prom oção à Saúde da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - CO GESS, da 

Secretaria M unicipal de Gestão - SM G, que será realizado no dia 26 de outubro de 2017. 

O  objetivo do Encontro das CIPAs é alinhar inform ações e adquirir novos conhecim entos para o em basam ento de ações das 

Com issões. 

São 800 vagas  para o Encontro, destinadas a cipeiros titulares eleitos, indicados e suplentes, além  de gestores das unidades 

com  CIPAs vigentes, cadastradas na CO GESS. 

As CIPAs exercem  papel fundam ental na prom oção de m udanças e m elhorias dos am bientes e condições de trabalho e, 

portanto, inform ações sobre prevenção e m elhoria na qualidade de vida são im portantes para a incorporação de hábitos e 

atitudes saudáveis.  

A história da CIPA na Prefeitura de São Paulo ainda é recente e seu entendim ento enquanto instrum ento de parceria entre 

servidores e adm inistração vem  aos poucos se consolidando.  

DATA E LOCAL DO EN CONTRO 

Data: 26/10/2017 
Horário: das 9h ÀS 13h 
Local: Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (Rua Voluntários da Pátria, 547, Santana) 
*N ão há vagas de estacionam ento no local 

 
COM O SE IN SCREVER 

 
IN SCRIÇÕES PELO LIN K: https://goo.gl/form s/AePZ2x9jjVrjeiG43  
 
Os gestores das Unidades que têm  CIPAs cadastradas podem  fazer a inscrição pelo e-m ail: 
 sm g-cogess-educ@ prefeitura.sp.gov.br .  Inform ar nom e com pleto, RF, cargo, nom e da unidade e nº de cadastro da CIPA. 
 
No caso das unidades não habilitadas para cadastro no SIGPEC, da Secretaria M unicipal da Saúde e do Serviço Funerário 
M unicipal, utilizar 0717 com o núm ero de cadastro para a inscrição. 
Não será efetivada a inscrição sem  o preenchim ento com pleto do form ulário.  

PERÍODO DE IN SCRIÇÃO 

Até o dia 16/10/2017  ou até o preenchim ento das vagas 

O s nom es dos cipeiros inscritos serão divulgados no dia 20/10/2017 , no portal da CIPA: ww w .prefeitura.sp.gov.br/cipa.  

PRÉ-REQ UISITOS PARA A IN SCRIÇÃO  

1) A CIPA deve ter sido cadastrada na CO GESS com  publicação e núm ero de cadastro no DO C.      

2) O  cipeiro solicitante de vaga deverá constar na tela de cadastro de cipeiros do SIGPEC, caso contrário, não poderá ser inscrito.  

CARGA HORÁRIA  

O  7º Encontro das CIPAs tem  carga horária de 4 horas e é validado para os eventos de prom oção e/ou progressão funcional.  

A dispensa de ponto para participar do encontro deverá ser acordada com  a chefia im ediata.  
O s horários de início e fim  do evento deverão ser respeitados. 
Não serão aceitas substituições de inscritos no local do evento. 
 

Para m ais inform ações, entrar em  contato pelo e-m ail  sm g-cogess-educ@ prefeitura.sp.gov.br 
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