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Olá! Quando o assunto for saúde e
segurançano trabalho, conte com a CISSP.
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Com o advento do Subsistema Integrado de atenção à saúde do Servidor (SIASS), surge a preocupação de se pensar as questões
rela�vas à saúde e segurança do servidor, não só na perspec�va da perícia médico-odontológico oﬁcial, mas também em um
contexto mais amplo, visando também à qualidade de vida no trabalho (QVT).
A QVT é especiﬁcamente caracterizada por uma constante busca pelo equilíbrio entre o indivíduo e a organização. Portanto, a
valorização do servidor como ser humano e sua par�cipação a�va como protagonista e detentor do conhecimento nos processos e nos ambientes de trabalho serão contemplados pela QVT, haja vista que está intrinsicamente relacionada ao bem estar
que deriva da carreira de uma pessoa.
Neste sen�do, a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) terá um papel importan�ssimo na busca pela qualidade
de vida no ambiente de trabalho. Seu obje�vo será fomentar ações que promovam o bem estar �sico, mental e social dos servidores em todas as suas a�vidades, além de protegê-los contra riscos resultantes da presença de agentes prejudiciais à saúde e
à segurança e, impedindo quaisquer danos que possam ser causados por suas condições de trabalho.
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1) O QUE É A CISSP?

4) COMO SE TORNAR UM MEMBRO DA CISSP?

A comissão interna de Saúde do Servidor Público, é um
grupo de pessoas que tem por Obje�vo contribuir para a
gestão compar�lhada das ações de saúde e segurança do
servidor público em seus ambientes e processos de trabalho.

- A CISSP no primeiro mandato será cons�tuída inicialmente via
manifestação próprias dos servidores, caso não tenha adeptos
será por indicações dos gestores;
-Os membros da CISSP, par�ciparão de treinamentos/capacitações/atualizações, além de serem acompanhadas pela equipe
SIASS IF Goiano/Goiás no apoio e ar�culações das propostas e
temá�cas relevantes.

2) QUAIS SÃO AS ATRIBUIÇÕES DA CISSP?
- Propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho;
- Propor ações que desenvolvam a corresponsabilidade no
gerenciamento da vigilância e promoção da saúde;
- Es�mular a par�cipação dos servidores como protagonistas
e detentores de conhecimento do processo do trabalho.

Olá, meu nome é Assis e esse é o João.
Vamos apresentar para vocês os principais
tipos de Equipamentos de Proteção
Individual.

Capacete

3) QUAIS SÃO AS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO À CISSP?
- Par�cipar, acompanhar e indicar temá�cas relevantes para
os membros da CISSP, e/ou a equipe de vigilância e promoção em saúde ;
- Acompanhar as situações de risco nos ambientes e processos de trabalho;
- Apresentar sugestões para melhorias;
- Atender as recomendações relacionadas à segurança individual e cole�va.
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promocao.siass@ifgoiano.edu.br
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