
 

 

Inscrições para o I Encontro de cipeiros e servidores da 

 Secretaria Municipal da Educação - SME 

 

Estão abertas as inscrições para o I Encontro de cipeiros e servidores da 

Secretaria Municipal de Educação - SME, promovido pela Coordenação de 

Gestão de Saúde do Servidor - COGESS, da Secretaria Municipal de Gestão - 

SMG. 

São 800 vagas para o Encontro destinadas a todos os cipeiros, além de gestores e 

servidores de todas as Unidades da SME. 

O objetivo do Encontro é alinhar informações para embasar ações preventivas e 

trocar experiências, com intuito de adquirir conhecimentos.  

A CIPA é um instrumento essencial na parceria entre servidores e administração e 

exerce papel fundamental na promoção de mudanças e melhoria dos ambientes e 

condições de trabalho. Portanto, informações sobre prevenção, melhoria de 

qualidade de vida e ambiente de trabalho seguro são importantes para a 

incorporação de hábitos e atitudes saudáveis, objeto de atuação dos cipeiros. 

A história da CIPA na Prefeitura de São Paulo ainda é recente e o entendimento da 

importância do seu papel vem se consolidando. 

 
SERVIÇO 
 
I Encontro de cipeiros e servidores de Secretaria Municipal da Educação - 

SME 

 
Data: 23/11/2017 

Horário: Das 9h às 13h 

Local: Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD  

(Rua Voluntários da Pátria, 547, próximo ao metrô Tietê) 

* Não há vagas de estacionamento no local. 
 

 



 

COMO SE INSCREVER 

As inscrições devem ser feitas pelo link: 

https://goo.gl/forms/xxHu1zI4gut0ta8t2 

Não será efetivada a inscrição sem o preenchimento completo do formulário 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Até o preenchimento das vagas 

 

A relação de inscritos inscritos será divulgada no dia 21/11/2017 na página  da 
CIPA: www.prefeitura.sp.gov.br/cipa. 
  
 
CARGA HORÁRIA 
 
O I Encontro de cipeiros e servidores da SME terá carga horária de 4 horas e será 
validado. 
A dispensa de ponto para participar do Encontro deverá ser acordada com a chefia 
imediata.  
Os horários de início e final do evento devem ser respeitados.  
Não serão aceitas substituições de inscritos no local do evento. 
 
 
Para mais informações, favor entrar em contato pelo e-mail:  
smg-cogess-educ@prefeitura.sp.gov.br 

 
 
COORDENAÇÃO  
DIVISÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - COGESS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMG 
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