
 

INSCRIÇÕES PARA O 7º ENCONTRO DAS COMISSÕES INTERNAS DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO 

 

Estão abertas as inscrições para o 7º ENCONTRO DAS CIPAS “DO QUE 
ADOECEM OS SERVIDORES DA PMSP E COMO A CIPA PODE ATUAR” promovido 
pela Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS, da Secretaria 
Municipal de Gestão - SMG, que será realizado no dia 26 de outubro de 2017. 

O objetivo do Encontro das CIPAs é alinhar informações e adquirir novos 
conhecimentos para o embasamento de ações das Comissões. 

São 800 vagas para o Encontro, destinadas a cipeiros titulares eleitos, 
indicados e suplentes, além de gestores das unidades com CIPAs vigentes, 
cadastradas na COGESS. 

As CIPAs exercem papel fundamental na promoção de mudanças e melhorias 
dos ambientes e condições de trabalho e, portanto, informações sobre prevenção e 
melhoria na qualidade de vida são importantes para a incorporação de hábitos e 
atitudes saudáveis.  

A história da CIPA na Prefeitura de São Paulo ainda é recente e seu 
entendimento enquanto instrumento de parceria entre servidores e administração 
vem aos poucos se consolidando.  

DATA E LOCAL DO ENCONTRO 

Data: 26/10/2017 
Horário: das 9h ÀS 13h 
Local: Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (Rua Voluntários da 
Pátria, 547, Santana) 
Não há estacionamento no local 
 
COMO SE INSCREVER 
 
INSCRIÇÕES PELO LINK: https://goo.gl/forms/AePZ2x9jjVrjeiG43 
 
Os gestores das unidades com CIPAs cadastradas podem fazer sua inscrição 
pelo e-mail smg-cogess-educ@prefeitura.sp.gov.br.  Informar nome 
completo, RF, cargo, nome da unidade e número de cadastro da CIPA. 

https://goo.gl/forms/AePZ2x9jjVrjeiG43
mailto:smg-cogess-educ@prefeitura.sp.gov.br


 
No caso das unidades não habilitadas para cadastro no SIGPEC, da Secretaria 
Municipal da Saúde e do Serviço Funerário Municipal, utilizar 0717 como 
número de cadastro para a inscrição. 

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

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Até o dia 16/10/2017 ou até o preenchimento das vagas 

Os nomes dos cipeiros inscritos serão divulgados no dia 20/10/2017, no portal 
da CIPA: www.prefeitura.sp.gov.br/cipa.  

 

PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  

1) A CIPA deve ter sido cadastrada na COGESS com publicação e número de 
cadastro no DOC      

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 promoção e/ou progressão funcional.  

A dispensa de ponto para participar do encontro deverá ser acordada com a 
chefia imediata.  

Os horários de início e fim do evento deverão ser respeitados. 

Não serão aceitas substituições de inscritos no local do evento. 

 

Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail:                                    
smg-cogess-educ@prefeitura.sp.gov.br 
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