EDITAL DG Nº 06/2018
Convoca, abre inscrições, fixa data, horário, local e
estabelece normas
s para a eleição dos membros da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Setorial da UDESC Ibirama, e dá outras providências.

O Diretor Geral da UDESC Ibirama, conforme o Manual de Saúde Ocupacional (Decreto n.
2.709 de 27/10/2009, Capítulo III) e seguindo a Resolução n. 001/2017 - CONSAD, convoca
todos os servidores interessados em candidatar
candidatar-se aos cargos de representantes
resentantes dos
servidores (titulares e suplentes) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Setorial da UDESC Ibirama, Gestão 2018/2020, a se inscreverem junto à Comissão Eleitoral
instalada nos seguintes setores:
Administrativo – Marciane Richter
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação
Graduação - Fernando Scheeffer;
Secretaria da Direção Geral e Conselho de Centro – Renan Thiago Campestrini;
Art. 1º As inscrições deverão ser realizadas no período de 25/06 a 27/06/2018
/06/2018, das 13 às
19 horas;
Art. 2º Poderão candidatar-se
se os servidores em efetivo exercício do cargo que não estejam
afastados por qualquer motivo;
Art. 3º A CIPA UDESC Ibirama tem a seguinte a composição: 01 Presidente (indicado pela
Direção Geral conforme o Art. 1º, § 3º da Resolução 001/2017 - CONSAD),, e 04 membros
eleitos, sendo 02 titulares e 02 suplente
suplentes (conforme o quadro de dimensionamento Decreto n.
2.709 de 27/10/2009, Capítulo III
III);
Art 4º As inscrições são individuais
individuais, sendo que entre
ntre os eleitos, a classificação como titular e
suplente obedecerá a ordem decrescente de votos recebidos;
recebidos
Art. 5º O mandato dos membros eleitos da CIPA Setorial da UDESC Ibirama terá a duração de
2 (dois) anos, permitida 1 (uma) reeleição;
reeleição
Art. 6º Os membros eleitos deverão participar, dentro de 30 dias a contar da posse, de um
treinamento de 20 horas sobre as
s funções e atribuições da CIPA;
Art. 7º A eleição acontecerá dia 03/07
03/07/2018, das 13 às 19 horas,, com urna instalada na
Secretaria da Direção Geral e Conselho de Centro,
Centro, sendo obrigatória a apresentação de
documento oficial com foto.

Ibirama, 19 de junho de 2018.

Carlos Alberto Barth
Diretor Geral
UDESC Ibirama
(versão original assinada e arquivada na Sec. da Direção Geral)

