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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DA CIPA

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) -GESTÃO 2021/2022.

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE-RO, nos
termos dos itens 5.38, 5.39 e 5.40 da Norma Regulamentadora NR-05 do Ministério do Trabalho
e Emprego, torna público e comunica a todos os seus empregados públicos através deste
Edital, para abertura do processo eleitoral para composição da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes - CIPA, relativa à gestão 2021/2022, sendo que a eleição ocorrerá nos dias 10, 11
e 12 de agosto de 2021 (terça, quarta e quinta feira), para representação dos Servidores
Titulares e Suplentes da CIPA.

A eleição ocorrerá por meio manual e com voto secreto, nas datas acima grifadas e em
horários normal de trabalho com urna fixa na SEMAD e demais urnas itinerantes na
responsabilidade da comissão eleitoral.

Interessados em participar do pleito Eleitoral deverão efetivar suas INSCRIÇÕES junto
aos membros da Comissão Eleitoral que se encontra instalados, na Garagem Municipal com
Ronaldo Antônio de Oliveira, CRAS com Marcos da cunha Oliveira no período compreendido
entre 14/07/2021 à 28/07/2021. As inscrições também poderão ser realizadas no Setor de
Segurança do Trabalho, localizado no Teatro Municipal.

A listagem dos candidatos inscritos será divulgada no dia 29/07/2021. A apuração dos
votos ocorrerá no dia 13/08/2021 (sexta-feira), às 08:30 horas, na sala de reuniões da SEMAD,
sob responsabilidade do Presidente da Comissão Eleitoral e demais membros. O resultado da
eleição será divulgado no dia 16/08/2021 (segunda-feira), a partir das  08:00 horas, nos meios
disponíveis de comunicação.
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Documento assinado eletronicamente por Wevelton Nascimento da Silva, Tecnico em
Segurança do Trabalho, em 14/07/2021 às 10:29, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.
Documento assinado eletronicamente por Márcio Rozano de Brito, Assessor Especial da
Administração Pública, em 14/07/2021 às 10:42, horário de Ouro Preto do Oeste/RO, com fulcro
no art. 18 do Decreto nº 13.714 de 27/08/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br,
informando o ID 137560 e o código verificador D7E7BF5B.
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