
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

OBJETO:

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL DA COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

REFERENTE GESTÃO 2017/2018 

OBSERVAÇÕES:

A cópia do Edital encontra-se:

no Site: http://www.sergipetec.org.br;

No Sergipe Tec, por meio da Comissão Eleitoral:

Endereço: Av. José Conrado de Araújo, Nº 731, Bloco 03 – Pavimento Superior – Rosa Elze – São
Cristovão/SE, CEP.:49100-000

Fone/Fax: (79) 3257-2232 

Consultas deverão ser endereçadas à CIPA:

Para o endereço eletrônico: cipa@sergipetec.org.b  r
 

mailto:cipa@sergipetec.org.br


A Organização Social SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPE TEC, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, constituída na forma de Associação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.938.508/0001-11 com sede na Av. José Conrado de Araújo, nº 731 – Bloco 3 – 1° andar, Rosa Elze
– São Cristovão/SE, CEP.:49100-000, através da Comissão Eleitoral constituída pelos ciperos, Cassia
de Jesus Nascimento Silva, Jerley Carvalho de Mendonça, José Wires Santos Silva e Luiz Antonio
Velozo de Oliveira, na Reunião Ordinária realizada em 17 de maio de 2017, torna público o Edital de
Abertura do Processo Eleitoral para nomeação dos membros da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA, para gestão 2017/2018, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR 05 e
a portaria nº 08/99 do Ministério do Trabalho e Emprego. Sendo assim, ficam todos os funcionários do
SergipeTec, regidos pela CLT, CONVOCADOS a participarem do referido pleito eleitoral, mediantes
as condições abaixo dispostas:

1 – DOS CONCEITOS
1.1. CIPA é uma comissão formada por funcionários da empresa, composta por representantes do

Empregador e dos Empregados, cujo objetivo principal é a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a presença
da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

1.2. As Normas Regulamentadoras são publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através
da Portaria 3.214/79 e  atualizações posteriores, para estabelecer os requisitos técnicos e legais
sobre os aspectos mínimos de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO). Atualmente existem 36
Normas Regulamentadoras.

1.3. As Normas Regulamentadoras –  NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de
observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que
possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

1.4. Acidente de Trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução
permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

2 – DA MISSÃO DO CIPERO
2.1.      Observar e relatar as condições inseguras no ambiente de trabalho;
2.2. Solicitar medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes e ou neutralizar os mesmos;
2.3. Discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que previnam acidentes; e
2.4.  Orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes.

3 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. O presente Edital regerá o processo eleitoral tendo como base legal o estabelecido na Norma
Regulamentadora –  NR-05 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo suas alterações e
atualizações.

3.2. O SergipeTec possui atualmente 147 (cento quarenta e sete) colaboradores e está classificado
no grupo C-32 da NR-05. Portanto a Comissão deve ser composta da seguinte forma:



NÚMERO DE MEMBROS

Designados pelo
empregador

Eleitos pelos
empregados

Titulares 2 2
Suplentes 2 2

3.3.  Os candidatos eleitos, titulares e suplentes, assumirão a condição de membros da CIPA na
gestão 2017/2018.

3.4. Os candidatos votados e não eleitos serão enumerados em Ata de Eleição, assumindo assim, a
condição de membro da Comissão em caso de vacância de suplentes.
3.5. A duração do mandato do membro eleito será de 01 (um) ano, sendo permitida uma reeleição.

3.6. Os membros eleitos pelos empregados para compor a direção da CIPA, conforme quadro
acima, não poderão ser dispensados arbitrariamente ou sem justa causa desde sua candidatura até 01
(um) ano após o final de seu mandato.
3.7. A Comissão Eleitoral foi constituída em conformidade com o estabelecido na Reunião
Ordinária da CIPA, realizada em 17 de maio de 2017, ficando assim, estabelecida pelos membros
abaixo descritos:

 Cassia de Jesus Nascimento Silva

 Jerley Carvalho de Mendonça

 José Wires Santos Silva

 Luiz Antonio Velozo de Oliveira

3.7.1. Nos eventuais afastamentos e impedimentos, qualquer um dos integrantes da Comissão
Eleitoral, acima citados, poderá ser substituído pela funcionária, Alexsandra de Oliveira Rezende.
3.8. O Presidente da CIPA e seu Suplente serão designados pelo empregador. 

3.9. Os empregados escolherão seus representantes, através do voto secreto, elegendo o Vice-
Presidente da CIPA e seu Suplente.
3.10. Será indicado em comum acordo com os membros da CIPA um(a) Secretário(a) e seu
substituto(a), que pode pertencer ou não à nova CIPA, sendo necessária à concordância do Diretor-
Presidente do SergipeTec.

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1. Poderá inscrever-se no processo eleitoral para composição dos membros da CIPA todo e
qualquer empregado do Sergipe Parque Tecnológico regido pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT.
4.2. As inscrições no processo eleitoral serão realizadas no período de 29/05/2017 a 12/06/2017.

4.3. Os interessados, em efetuar a inscrição no processo eleitoral, deverão procurar os
representantes da Comissão Eleitoral ou pessoa designada por esta, no seguinte local, dias e horários:

No SergipeTec, por meio da Comissão Eleitoral:

Na Sede – Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bloco 03 – 1° andar – Rosa Elze – São Cristovão/SE e
na Unidade SEED – Rua Gutemberg Chagas, 169 – Dia, Aracaju – SE, de segunda a sexta-feira, das
07h30min às 12h e das 13h30min às 17h. 

Na Unidade SEFAZ – Av. Tancredo Neves, 151 – Centro Administrativo Augusto Franco - Siqueira
Campos, Aracaju/SE, de segunda a quinta, das 07h às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das
07h às 13h. 



4.4. O candidato inscrito receberá comprovante de inscrição na eleição, documento indispensável
para sua eficácia.

5 – DAS ELEIÇÕES
5.1. A lista dos candidatos que concorrerão ao pleito será divulgada no dia 13/06/2017 nos quadros
de aviso e site do SergipeTec, www.sergipetec.org.br

5.2. As eleições acontecerão no dia 14/06/2017 no horário das 08h às 16h, no endereço
mencionado no item 4.3.
5.3. O processo de votação acontecerá de forma secreta.

5.4. Somente os empregados do SergipeTec, regidos pela CLT, poderão votar na escolha de
membros da CIPA.
5.5. A apuração dos votos acontecerá no dia 14/06/2017 após o término da votação acompanhada
por representantes do empregador, dos empregados e da Comissão Eleitoral.

5.6. A divulgação do resultado da eleição será dia 19/06/2017

6 – DA POSSE
6.1. Assumirão os cargos de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados, de acordo
com o número estabelecido no item 3.2 deste edital.

6.2. Em caso de empate, assumirá o candidato com maior tempo de serviço na empresa.
6.3. Os candidatos eleitos, bem como os indicados pelo empregador, deverão participar de
treinamento específico para cipistas, a ser ministrado pela KGF Consultoria, com 100% de
aproveitamento.

6.4. O treinamento mencionado no Item anterior, ocorrerá nos dias 03/07/2017 a 07/07/2017, nos
seguintes horários: 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00h.
6.5. A posse acontecerá no dia 18/07/2017 na sala de reunião do SergipeTec, quando na
oportunidade a nova Comissão designará um(a) secretário(a).

Aracaju, 26 de maio de 2017

Comissão Eleitoral:

Cassia de Jesus Nascimento Silva

Jerley Carvalho de Mendonça

José Wires Santos Silva

Luiz Antonio Velozo de Oliveira


