
CETEFE 

A CETEFE, vem por meio deste, convocar os membros eleitos da CIPA 2022, para o 
Treinamento de formação em caráter obrigatório que será realizado no dia 27 de setembro de 
2022, as 08:45 da manhã na sede da CETEFE, localizada no Edifício ENAP, SPO Area especial 
2-A - Asa Sul, Brasilia - DF, 70610-900. Anfiteatro 03. 

Treinamento 

A CETEFE promoverá o treinamento para os representantes nomeados previsto no item 
5.4.13 da NR e para os membros da CIPA, titulares e suplentes. 0 treinamento contemplara os 
seguintes itens: 

a) estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo 
produtivo; 

b) noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de 
trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção; 

c) metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho; 

d) princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos; 

e) noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas ã segurança e saúde no 
trabalho; 

f) noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho; 

g) organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão. 

Para os candidatos de fora do Distrito Federal, será oferecido de forma on-line através de Video 
conferência. 

Segue a lista dos Convocados a realizar o curso, conforme informações citadas acima: 

01- Willer Barbosa Pereira TJDFT/DF 

02- Maria Francilene Veiga Uchiia STJ/DF 

03- Rafael Correa Borges JUCEPA/PA 

04- Isabella Vieira Da Silva Bahia SEEC/DF 

05- Ana Paula Nascimento Teixeira SEEC/DF 

06- Rodrigo Cosme Dos Santos VALEC/DF 

07- Leticia Pires da Silva SEEC/DF 

08- Wendel Silva Soares CETEFE/SEDE 

09- Shirley Farias CETEFE/SEDE 



10- Joelina Costa Portela CETEFE/SEDE 

11- Juliana Assis Moraes CETEFE/SEDE 

12- Alinne Gabriele Pereira da Silva CETEFE/SEDE 

Brasilia 26 de setembro de 2022. 
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Wendel Silva Soares 

Presidente da OPA - CETEFE 
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