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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA  

O CISSUL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRORREGIÃO 

DO SUL DE MINAS, nos termos dos itens 5.38, 5.39 da Norma Regulamentadora NR05 

do Ministério do Trabalho e Emprego, torna público e comunica a todos os seus empregados 

a abertura do processo eleitoral, para composição da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA, relativa ao período 2019/2020, sendo que a eleição ocorrerá entre os dias  

26/11/2019 à 27/11/2019, para o preenchimento de 04(quatro)  cargos, sendo 02(dois)  

membros efetivos e 02(dois)   membros suplentes, conforme dimensionamento do Quadro 1 

da NR 05 Grupo C 3. 

Para participar do pleito, os candidatos interessados deverão encaminhar requerimento 

formal dirigido a Comissão Eleitoral, que será instituída na data de 31/10/2019, sendo que 

os trabalhos poderão ser acompanhados por um representante do Sindicato. A data de início 

das inscrições será em 06/11/2019, encerrando-se em 20/11/2019, prazo máximo para 

inscrição dos candidatos, as inscrições serão realizadas na sede do CISSUL, Rua João 

Urbano Figueiredo, nº. 177, Bairro Boa Vista, Varginha /MG, CEP 37.014-510, ou via 

postal. 

Informamos que o contrato de trabalho por prazo determinado por excepcional interesse 

público, em nenhuma hipótese perde sua natureza jurídica de contrato por prazo 

determinado, cuja a principal particularidade é a preservação incondicional se seu término, 

prefixado pelas partes contratantes, sendo assim, o colaborador contratado em caráter 

temporário não será amparado com a estabilidade de garantia ao membro da CIPA, caso seja 

eleito conforme previsto no art. 165 da CLT e item 5.8 da NR 05. 

 Varginha- MG, 25 de Outubro de 2019. 

                                                                                                         
 

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI                                 VIVIANE DE FARIA 

            Secretário Executivo do CISSUL                                 Presidente da CIPA 
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