
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Serviço Municipal de Perícias Médicas – SEMPEM

Projeto “SAÚDE”
(Serviço de atenção, intervenção e monitoramento do uso abusivo e dependência de álcool e outras drogas)

“A questão do uso de drogas é permeada por determinantes históricos, sociais e
culturais,  não  podendo  ser  reduzida  a  uma  classificação  ou  a  um  diagnóstico
patológico a ser tratado. Por outro lado, não se pode negar que o uso abusivo de
álcool e outras drogas, ao colocar a substância no controle da vida do indivíduo, cria
uma  condição  de  assujeitamento  e  coisificação,  provocando  intenso  sofrimento
psíquico,  o  que  gera  a  necessidade e  impulsiona  a  busca  por  cuidado.  É  esse
indivíduo que vamos focar ao nos referir ao cuidado psicológico enquanto prática
emancipatória. Uma prática alicerçada na superação da exclusão e do estigma que
cercam o usuário de álcool e outras drogas e que geram sofrimento, a ser enfrentado
por  meio  do  fortalecimento  de  formas  de  cuidados  que  resgatem  a  dimensão
subjetiva desse complexo fenômeno, partindo do social para compreender o sujeito,
sem  tirar  deste  seu  caráter  ativo  e  constituinte.”  (Referências  Técnicas  para  a
Atuação de Psicólogas/os em Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas, 2013.)

O PROJETO

O Projeto “SAÚDE” é alicerçado na perspectiva de atuação multiprofissional, sob direção do

Coordenador  Geral  do  SESMT/Interlocutor  do  SEMPEM,  no  trato  da  atenção,  intervenção  e

monitoramento do uso abusivo e dependência de álcool e outras drogas. Pretende estabelecer-se

como referência para a proposta de ações que promovam saúde e bem-estar individual, coletivo e

institucional.  Esta  é  a  identidade  do  Projeto,  que  deve  estar  expressa  em  todas  as  ações

empreendidas e na atuação ética e humanizada dos técnicos envolvidos. 

PÚBLICO ALVO

O Projeto “SAÚDE” é destinado aos servidores da Prefeitura Municipal de Piracicaba, que

apresentem demanda relacionada ao uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas.

A inserção do servidor no Projeto “SAÚDE” será realizada a partir de:

 Busca espontânea do servidor;

 Indicação  do  Médico  do  Trabalho,  a  partir  de  consulta  ocupacional  obrigatória  (exame

periódico, de retorno ao trabalho...) ou a pedido do servidor;

 Indicação do Médico Perito ou Junta Médica Oficial, a partir de avaliação pericial agendada;

 Encaminhamento do Coordenador Geral do SEMST/Interlocutor do SEMPEM, nos casos de

afastamento médico para tratamento e/ou internação relacionada à demanda de SPAs.

Importante:

 Todas as solicitações para inserção no Projeto “SAÚDE” serão submetidas à deliberação do

Coordenador Geral do SESMT/Interlocutor do SEMPEM;

 É assegurada ao servidor a sua participação voluntária no Projeto.
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JUSTIFICATIVA

Pesquisas  demonstram  que  das  pessoas  que  se  utilizam  de  SPAs,  apenas  5  a  10%

procuram tratamento especializado; 20% da população que procura os cuidados da Rede Básica de

Saúde têm problemas por uso de drogas, que não puderam ser identificados durante a consulta.

“Esse distanciamento, em relação ao uso e abuso de álcool e outras drogas, mantido no âmbito dos

serviços de saúde, em geral, tem como produto a ausência de diagnóstico, ou o subdiagnóstico

dessas condições.” (BRASIL, SENAD, 2011).

Visando quantificar o número de afastamentos e analisar o impacto destes sobre a vida do

servidor e para a administração municipal, o SEMPEM realizou levantamento preliminar de todos os

afastamentos gerados e a respectiva CID de todas as Secretarias Municipais. Para a apresentação

dos dados relevantes para o Projeto “SAÚDE” foi utilizado como critério a Classificação Internacional

de Doenças (CID-10), siglas F.10 a F.19 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de

substância  psicoativa)1.  O período  estabelecido foi  de  01/01/2012 a  31/12/2017.  A pesquisa foi

realizada por profissional da saúde, sendo preservado o sigilo das informações e a identidade dos

servidores. 

1 F10.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool.
F11.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos.
F12.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinoides.
F13.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos.
F14.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína.
F15.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína.
F16.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos.
F17.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo.
F18.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis.
F19.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas.
As subdivisões seguintes de quarto caractere devem ser usadas com as categorias F10-F19:
.0 Intoxicação aguda
.1 Uso nocivo para a saúde
.2 Síndrome de dependência
.3 Síndrome [estado] de abstinência.
.4 Síndrome de abstinência com delirium
.5 Transtorno psicótico
.6 Síndrome amnésica
.7 Transtorno psicótico residual ou de instalação tardia
.8 Outros transtornos mentais ou comportamentais
.9 Transtorno mental ou comportamental não especificado

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f10_f19.htm
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AFASTAMENTOS GERADOS POR CID F10 A F19
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F10.0 1 4 3 8 9 7 32

F10.1 7 1 3 11

F10.2 6 2 12 17 5 3 21 66

F10.3 1 1 2

F10.9 1 2 1 2 6

F11.0 1 1

F12.0 1 1

F13.0 3 3

F13.2 2 2

F14.0 10 2 1 13

F14.2 2 4 4 12 22

F14.3 1 1

F14.5 4 4

F19.0 8 8 5 4 2 27

F19.1 2 1 1 4

F19.2 3 16 11 7 10 10 3 60

F19.3 1 1 2

F19.5 1 1

F19.7 2 2

0 21 6 0 0 49 0 0 63 6 12 0 52 0 46 5 260
Tabela 1: Afastamentos gerados por CID F10 a F19 – por Secretarias Municipais – Período de 01/01/2012 a 31/12/2017

A Tabela  1  apresenta  a  situação dos afastamentos  gerados  pelas  CID relacionadas aos

Transtornos Mentais  e  Comportamentais  Devido ao Uso de Substância Psicoativa (F10 a F19),

contabilizando  260  afastamentos.  Das  16  Secretarias  Municipais  existentes,  sete  apresentaram

ocorrência zero para as CID pesquisadas (SEMACTUR SEMGDEC, SEMDES, SELAM, FINANÇAS,

PGM e SEMTRE). A GCMP apresentou o maior número de afastamentos (63) gerados por CID

diversas, incluindo dependência de álcool,  cocaína e múltiplas drogas, seguida pela SEMS (52),

SME (49), SEMUTTRAN (46), SEMAD (21), SEMOB (12), SEMA (06), SEDEMA (06) e SEMUTRI

(05).
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Os gráficos a seguir ilustram as CID F10 a F19 de todos os afastamentos gerados (Gráfico 1)

e as com maior ocorrência nas nove Secretarias Municipais que registraram afastamentos (Gráfico

2).  A incidência  é  maior  nas  CID F10.2  (66),  F19.2  (60),  F10.0  (32),  F19.0  (27)  e  F14.2  (22),

sinalizando para uma grave condição de uso nocivo (.0) e dependência química (.2), seja de álcool,

cocaína ou de múltiplas drogas. 

Gráfico 1: CID F10 a F19 de todos os afastamentos gerados – Período de 01/01/2012 a 31/12/2017.

Gráfico 2: CID F10 a F19 com maior ocorrência de afastamentos – por Secretarias Municipais – Período de 01/01/2012 a 31/12/2017.
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Gráfico 2 - CID F10 a F19 com maior ocorrência de afastamentos

Período: 2012 a 2017
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Gráfico 1 - CID F10 a F19 de todos os afastamentos gerados

Período: 2012 a 2017
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DIAS DE AFASTAMENTOS GERADOS POR CID F10 a F19

SECRETARIA/DIAS SERVIDOR VINC. CID DIAS CONCEDIDOS TOTAL 

SEMAD (853)

A EST. F10.2 122 122

B EST. F14.2 209 209

C EST. F10.0 / F10.1 / F10.2 / F19.2 / F19.3 07+157+132+105+1 402

D EST. F10.9 60 60

SEMA (180) A EST. F10.0 / F10.2 150+30 180

SME (2493)

A EST. F10.2 / F13.2 / F19.0 / F19.2 123+93+237+294 747

B CLT F19.2 / F19.7 319+127 446

C CLT F13.0 309 309

D CLT F13.0 1 1

E CLT F10.0 400 400

F EST. F10.0 / F10.2 / F19.0 / F19.2 15+168+110+57 350

G CLT F10.0 / F14.3 / F19.0 / F19.1 / F19.2 0+5+122+99+14 240

GCMP (1978)

A EST. F19.2 160 160

B EST. F10.0 / F10.2 / F10.9 30+132+15 177

C EST. F14.2 126 126

D EST. F10.2 23 23

E EST. F10.2 7 7

F EST. F10.0 178 178

G EST. F10.0 0 0

H EST. F14.0 30 30

I EST. F10.0/ F10.1/ F10.2/ F10.9/ F11.0/ F19.0/ F19.2/ F19.3 74+31+273+15+10+336+303+19 1061

J EST. F14.0 / F14.2 157+59 216

SEDEMA (193) A EST. F14.0 / F14.2 17+176 193

SEMOB (751)

A CLT F10.2 162 162

B EST. F10.2 160 160

C EST. F19.2 213 213

D EST. F19.2 216 216

SEMS (1944)

A EST. F10.9 20 20

B CLT F14.2 117 117

C EST. F10.2 / F10.3 41+10 51

D CLT F19.5 16 16

E CLT F10.1 19 19

F EST. F19.0 / F19.1 5+15 20

G EST. F12.0 / F14.0 / F14.2 / F14.5 / F19.0 / F19.2 59+30+210+236+111+90 736

H EST. F14.2 195 195

I EST. F10.0 / F19.2 96+149 245

J CLT F19.0 / F19.2 133+178 311

K CLT F10.1 5 5

L CLT F10.0 209 209

SEMUTTRAN(1615)

A EST. F10.0 / F10.2 / F10.3 / F10.9 / F19.2 197+220+15+68+135 635

B EST. F10.2 / F19.0 / F19.1 / F19.2 160+233+5+85 483

C EST. F10.0 / F10.2 69+427 496

D F10.0 1 1

SEMUTRI (155) A CLT F19.0 / F19.2 48+107 155

SEMACTUR / SEMGDEC / SEMDES / SELAM / FINANÇAS / PGM / SEMTRE 0 0

Tabela 2: Dias de afastamentos gerados por CID F10 a F19 – por Secretarias Municipais – Período de 01/01/2012 a 31/12/2017
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Outro dado importante obtido no levantamento foi o número total de dias de afastamento

gerados.  A  Tabela  2  apresenta  detalhadamente  o  número  de  servidores  de  cada  Secretaria

Municipal que solicitaram afastamento do trabalho para tratamento de saúde em decorrência das

CID F10 a F19 e o total de dias afastamento concedidos. 

As principais ocorrências referem-se a Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao

Uso de Álcool (F10), Cocaína (F14) e Múltiplas Drogas/Outras SPAs (F19). O número de dias de

afastamento variou de 01 a 427 dias. A SME apresentou o maior número de dias de afastamento

(2493),  seguida por  GCMP (1978),  SEMS (1944),  SEMUTTRAN (1615),  SEMAD (853),  SEMOB

(751), SEDEMA (193), SEMA (180) e SEMUTRI (155). 

A seguir, o Gráfico 3 apresenta o total de dias de afastamento divididos por CID F10 a F19.

Gráfico 3: Total de dias de afastamento por CID F10 a F19 – Período de 01/01/2012 a 31/12/2017.

As CID que mais geraram dias de afastamento no período pesquisado foram: F19.2 (2425),

F10.2 (2180), F10.0 (1426), F19.0 (1335) e F14.0 (1092). 

Finalmente, a Tabela 3 apresenta a síntese dos dados coletados e detalhados nas Tabelas 1

e 2. Foi  identificado que, no período indicado, 44 servidores municipais obtiveram licença médica

para  tratamento  de  saúde  em  decorrência  do  uso  de  SPA(s),  totalizando  10.102  dias  de

afastamento, o que representaria uma média de 4,6 servidores afastados diariamente no período

de seis anos.
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Gráfico 3 - Número de dias de afastamento por CID F10 a F19

Período: 2012 a 2017
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SÍNTESE DE DADOS COLETADOS – TOTAL DE SERVIDORES E DIAS DE AFASTAMENTO

SECRETARIA
SERVIDORES COM

AFASTAMENTO
TOTAL DIAS DE 
 AFASTAMENTO

Sec. Municipal de Ação Cultural e Turismo - SEMACTUR --- ---

Sec. Municipal de Administração - EMAD 04 793

Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMA 01 180

Sec. Municipal de Governo e Des. Econômico - SEMGDEC --- ---

Sec. Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES --- ---

Sec. Municipal de Educação - SME 07 2493

Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras - SELAM --- ---

Secretaria Municipal de Finanças --- ---

Guarda Civil do Município de Piracicaba - GCMP 10 1978

Sec. Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - SEDEMA 01 193

Sec. Municipal de Obras - SEMOB 04 751

Procuradoria Geral do Município - PGM --- ---

Sec. Municipal de Saúde - SEMS 12 1944

Sec. Municipal de Trabalho e Renda - SEMTRE --- ---

Sec. Municipal de Trânsito e Transportes - SEMUTTRAN 04 1615

Sec. Municipal de Transportes Internos - SEMUTRI 01 155

TOTAL 44 10102
Tabela 3: Síntese dos dados coletados – Total de servidores afastados e dias de afastamentos gerados por CID F10-F19 – 

por Secretarias Municipais – Período de 01/01/2012 a 31/12/2017

A análise pormenorizada dos dados indica, por um lado, uma baixa incidência de servidores

afastados (cerca de 0,5% do quadro de servidores da PMP  8000); no entanto, o total de dias de

afastamento gerados revela a gravidade da condição de adoecimento desses servidores. 

Para  além dos números absolutos  obtidos  –  casos efetivamente revelados -,  há  que se

considerar a complexidade na abordagem da temática dependência química, permeada por juízos

de valor, estigmatização e discriminação.

Além disso, o consumo de SPAs pode estar associado a doenças do sistema nervoso,

cardiovascular, gastrointestinal e outros. Os dados gerais obtidos revelam que os servidores

que configuram as CIDs relacionadas à pesquisa também apresentaram CIDs referentes a

Transtorno  de  Humor  (F30-F39), Transtornos  neuróticos,  transtornos  relacionados  com o

“stress” e transtornos somatoformes (F40-F48), Traumatismos do punho e da mão (S60-S69). 
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Outra  importante  fonte  de  dados  é  a  própria  experiência  diária  da  equipe  técnica  do

SEMPEM, em que são comuns os relatos de chefias, colegas de trabalho e dos próprios servidores,

sobre o uso de SPAs, evidenciando que há um número significativo de servidores em uso abusivo

ou dependência de substâncias químicas, muito superior ao registrado, acarretando prejuízos na

esfera pessoal e laboral.  Assim, na dimensão pessoal tem-se um sujeito adoecido, vulnerável a

rompimentos de vínculos familiares e sociais, além de perdas materiais que podem comprometer

sua qualidade de vida. No aspecto profissional o desempenho desse trabalhador é afetado, como

também a dinâmica e ambiência do setor em que ele atua, refletindo na qualidade dos serviços

prestados aos munícipes. 

Como já mencionado, a complexidade da demanda dificulta a busca espontânea por ajuda.

Atualmente  os  atendimentos  e  intervenções  do  Serviço  Social  e  Psicologia  são  realizados  em

atenção  à  designação  do  Coordenador  do  SEMST/Interlocutor  do  SEMPEM.  São  casos  de

servidores que apresentam alto grau de absenteísmo relacionado à dependência de álcool e outras

drogas, além do acompanhamento de servidores que obtiveram alta hospitalar após tratamento para

uso abusivo ou dependência de SPAs, os quais necessitam de orientação para dar continuidade ao

tratamento  através  dos  recursos  socioassistencias  disponíveis  (SUS,  CAPS  AD,  Alcoólicos

Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente e demais serviços). 

 A  criação  e  execução  do  projeto  “SAÚDE”  pode  potencializar  as  ações  de

enfrentamento  da  demanda  de  uso  abusivo  e  dependência  de  álcool  e  outras  drogas  já

realizadas,  criando um protocolo de intervenção e  encaminhamentos.  A indicação para a

participação  espontânea  no  projeto  representa  o  respeito  e  cuidado  dos  profissionais

envolvidos pela saúde e bem-estar integral do trabalhador e pode impactar positivamente no

processo de decisão por um tratamento efetivo e de qualidade.

OBJETIVOS

Geral: 

 Criar  protocolo de atendimento com projeto individualizado de atuação para atender todo

servidor público encaminhado ao Projeto “SAÚDE”.

Específicos:

 Oferecer atendimento individual aos servidores encaminhados;

 Promover a sensibilização para o enfrentamento da situação de uso abusivo e dependência

de álcool e outras drogas;
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 Oferecer apoio ao servidor e à família, fortalecendo os vínculos para que todos se envolvam

no propósito do tratamento e mudança de hábitos;

 Estimular e acompanhar os participantes e seus familiares a identificarem as necessidades

de orientações, acompanhamentos ou tratamentos; 

 Informar o servidor sobre seus direitos e obrigações;

 Acompanhar e monitorar o servidor em período de internação ou tratamento;

 Orientar e mediar encaminhamentos para acesso aos serviços da rede socioassistencial;

 Acompanhar o servidor no período de reinserção laboral pós-internação ou tratamento.

ÓRGÃO EXECUTOR

O Serviço Municipal de Perícias Médicas (SEMPEM) é o responsável pela coordenação das

atividades  do Setor  de  Perícia  Médica,  Assistência  Técnica  Judicial,  Junta  Médica  Oficial  e  do

Programa de Readaptação Profissional (PRP). 

A equipe de Serviço Social do SEMPEM trabalha conforme as atribuições e competências do

Serviço Social  de Saúde,  que são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no

Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da profissão.

O Assistente Social,  enquanto profissional  de saúde,  orienta-se pelo Projeto da Reforma

Sanitária, isto é, pelos princípios e diretrizes do SUS – Sistema Único de Saúde e pela concepção

ampliada da saúde. As atividades são desenvolvidas com base no documento “Parâmetros para

atuação de Assistentes Sociais na Saúde” (CFESS – Conselho Federal de Serviço Social, 2010).

O Estudo social  de casos atendidos pelo Setor de Serviço Social  do SEMPEM, além do

atendimento  individual,  oferece dados  que possibilitam conhecer  a  realidade e  traçar  perfil  dos

servidores  públicos  da  Prefeitura  Municipal  de  Piracicaba.  Servem  como  instrumento  para

elaboração  de  sugestões  de  implementação  da  política  de  segurança  e  saúde  do  trabalhador,

também auxiliam para elaboração de palestras educativas, confecção de folders, cartazes e outros,

sempre junto à equipe multidisciplinar.

O serviço de Psicologia do SEMPEM acompanha os processos de adaptação/readaptação

dos  servidores  públicos  municipais.  As  ações  do  profissional  da  Psicologia  são  pautadas  no

documento técnico “Código de Ética Profissional do Psicólogo”. Para a atuação com as demandas

de uso abusivo e dependência de Álcool e Outras Drogas, são utilizadas as “Referências Técnicas

Para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas Sobre Álcool e Outras Drogas.”

Para  a  execução  do  Projeto  “SAÚDE”  será  disponibilizada  toda  a  equipe  técnica  do

SEMPEM, composta por assistentes sociais, pedagoga e psicóloga. 
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ORÇAMENTO

Recursos  humanos  (disponíveis  no  SEMPEM):  equipe  técnica  composta  por  assistentes

sociais, pedagoga e psicóloga.

Recursos físicos  e materiais  (disponíveis  no SEMPEM):  sala  para atendimento,  telefone,

computador, papelaria.

Veículo para visitas agendadas – domiciliar e institucional: verificar disponibilidade do veículo

SESMT/SEMPEM e SEMUTRI.

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

1. Inserção:  adesão voluntária do servidor através de busca espontânea,  indicação do Médico do

Trabalho,  do  Médico  Perito  ou  Junta  Médica  Oficial  e  determinação  do  Coordenador  Geral  do

SEMST/Interlocutor do SEMPEM, já especificados neste Projeto.

2. Formalização:  preenchimento da proposta de adesão ao Projeto “SAÚDE”, conforme modelo

anexo, que será protocolada no SEMPEM; agendamento para o acolhimento/anamnese.

(O agendamento só será necessário quando não houver disponibilidade da profissional para fazer o

acolhimento no momento do preenchimento da proposta.)

3. Acolhimento e anamnese: realizados pela psicóloga,  para coleta de dados, esclarecimentos

sobre o projeto e formação de vínculo de confiança.

4. Avaliação social:  entrevista com as assistentes sociais, abordagem social para conhecimento

das condições em que se encontra o servidor, conforme protocolo profissional do Serviço Social.

5.  Visita  domiciliar: a  ser  realizada  pelas  assistentes  sociais  e  psicóloga,  para  identificar  as

condições de moradia do servidor e as relações de vínculos familiares, além de orientações sobre as

redes sociais de apoio disponíveis (CAPS AD, A.A., N.A., Amor Exigente...).

6. Avaliação da equipe técnica do Projeto “SAÚDE” e Construção do projeto individual de

intervenção:  para determinar  as  intervenções  a  serem  propostas,  na  perspectiva  do

acompanhamento psicossocial. Constitui-se etapa importantíssima do projeto, em que se pretende

acordar  as  intervenções  propostas,  esclarecer  dúvidas  e  fortalecer  a  parceria

projeto/servidor/família. Pode ser realizada durante visita domiciliar ou em atendimento agendado,

de acordo com a complexidade da demanda.
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7. Ações específicas: realizadas de acordo com o projeto individual estabelecido. Estão previstos

atendimento psicológico individual,  orientações sobre o acesso à rede socioassistencial,  visita à

instituição escolhida pelo servidor, contato com chefia e visita ao posto de trabalho, além de outras

ações que possam ser utilizadas como estratégia de acompanhamento e monitoramento do servidor

em seu processo de tratamento.

8. Finalização da participação do servidor no projeto: a partir da avaliação da equipe técnica de

que o servidor teve acesso aos recursos sociais necessários, está em processo de tratamento ou

apto para o retorno ao trabalho. O monitoramento dos casos será contínuo, através de informações

sobre novos afastamentos ou alta médica para retorno ao trabalho, que poderão demandar nova

intervenção, inclusive no período de reinserção laboral. 

9. Estratégia

As ações específicas  ocorrerão no espaço do SEMPEM.  Serão oferecidos  atendimentos

individuais do Serviço de Psicologia. A previsão é de três a 12 sessões, com duração de 1h. Os

atendimentos do Serviço Social serão agendados conforme demanda. A atuação da pedagoga será

requisitada em casos de acompanhamento do servidor na reinserção no local de trabalho.

Caberá ao servidor e sua chefia  estabelecerem acordo para que os atendimentos sejam

realizados no horário de trabalho, sem prejuízos ao trabalhador. Para isso, haverá agendamento

prévio dos atendimentos e controle de frequência que serão disponibilizados para ambos. Caso o

servidor  se  ausente  das  atividades  do Programa sem justificativa  ou  comunicação  prévia,  será

automaticamente desvinculado. Em caso de demanda excedente, será criada uma lista de espera. 
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ADESÃO

NOME: ________________________________________________________ - NF: ___________

Dados pessoais:

Data de nascimento: ___/___/___ (___ anos) Estado civil: ___________________________

Secretaria: __________________________ Cargo: _______________________________

Regime contratual:  ___________________ Data ingresso na PMP: ___/___/___

Endereço residencial:_____________________________________________________________

Telefone (residencial/celular):  ______________________________________________________

Forma de encaminhamento para o Projeto “SAÚDE”:

(    )  Busca espontânea;

(    )  Indicação do Médico do Trabalho;

(    )  Indicação do Médico Perito ou Junta Médica Oficial;

(    )  Encaminhamento do Coordenador Geral do SEMST/Interlocutor do SEMPEM.

Nesta data manifesto interesse em participar espontaneamente do Projeto “SAÚDE” e solicito

agendamento para a entrevista inicial em que serão dadas as informações sobre o funcionamento

do Projeto para que eu possa formalizar a minha inscrição.

Piracicaba, ____ de ____________________ de 2018.

- assinatura do(a) servidor(a) -

FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO (a ser preenchida após entrevista inicial)

(     ) Declaro que recebi as informações,  estou de acordo com as regras de funcionamento e

confirmo minha participação espontânea no Projeto “SAÚDE”.

(     ) Declaro que recebi as informações, não estou de acordo com as regras de funcionamento e

cancelo minha participação espontânea no Projeto “SAÚDE”.

Piracicaba, ____ de ____________________ de 2018.

- assinatura do(a) servidor(a) -


