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Aos(As) Diretores(as)
Instituto Federal Goiano - IF Goiano

Assunto: Divulgação do processo de reativação da CISSP

Prezados(as) Diretores(as)

1. O presente ofício tem por finalidade informá-los do início do processo de
reativação da Comissão Interna de Saúde do Servidor Publico - CISSP em todas as
unidades do IF Goiano. 

2. Considerando que a CISSP é uma comissão importante para fortalecer de
forma descentralizada as ações de saúde e segurança para os servidores e que o
período da pandemia com imposição ao teletrabalho já se estendeu por vários meses,
e ainda sem previsão de retorno das atividades presenciais, o GT de Segurança do
Trabalho - CISSP em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria
resolveu pela reativação da CISSP, reconsiderando o Ofício nº 6/2020 - ST-SIASS/SIASS-
REI/PRODI-REI/REITORIA/IFGOIANO de suspensão do processo eleitoral da CISSP 2020-
2022 em decorrência da pandemia e suspensão das atividades presenciais.

3. O processo será conduzido pela equipe de trabalho do GT - Segurança do
Trabalho - CISSP do Programa Bem Viver. Considerando o Art. 25 do Regulamento
Interno da CISSP, em que trata dos casos omissos, definiu-se que a formação da
comissão será por meio de manifestação voluntária, com a composição mínima de
3(três) membros por unidade (presidente, vice e secretário), será determinado um
período para que os servidores interessados se inscrevam. A ausência de servidores
interessados levará a indicação, que deverá ser feita pelo dirigente de cada unidade. É
recomendável que sejam indicados servidores das equipe de saúde e/ou gestão de
pessoas. A comissão será regulamentada por meio de Portaria.

4. Todas as informações serão compartilhadas no site, na página da equipe

de segurança do trabalho (http://ifg.edu.br/component/content/article/66-ifg/pro-

reitorias/desenvolvimento-institucional/3030-seguranca-do-trabalho?

showall=&start=13)

5. Certos de contarmos com o apoio dos senhores, antecipamos
os agradecimentos.

                      Respeitosamente,
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