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6 de Abril de 2017

O Abril Verde é o mês dedicado a discutir,
com toda a sociedade, a saúde, a segurança e a
prevenção de riscos, no meio ambiente do trabalho.
Iniciado em 2014, o movimento tem o objetivo maior de reduzir os acidentes de trabalho e os
agravos à saúde do trabalhador, além de mobilizar
a sociedade para prevenção das doenças que ocorrem em decorrência do trabalho
A data foi instituída por iniciativas de sindicatos canadenses e escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina
no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em
1969. No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada
a Lei No. 11.121, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

No dia 07 de abril é celebrado o dia Mundial
da Saúde, instituída pela Organização Mundial da
Saúde, que define: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Criada
em 1948, a data tem como objetivo conscientizar a
população a respeito da qualidade de vida e dos
diferentes fatores que afetam a saúde populacional.
Em 28 de abril lamentam-se aqueles que
morreram. No entanto, as mortes no trabalho também são um lembrete de que todos os níveis de
governo são fundamentais para fazer mais por leis
de saúde e de segurança e vigorosamente julgar
violações quando um trabalhador é morto ou gravemente ferido.

Fonte : Abril Verde.com

Semana da
saúde

18,19 e 20 de abril
Brasília Ed. Sede I E II

A fim de promover boas práticas de saúde e em congruência ao mês memorativo
Abril Verde, o AGU Mais Vida realiza a Semana da Saúde da AGU, em Brasília.
Acontecerá nas sedes I e II, nos dias 18,19 e 20, das 9 às 17 h. Segue a programação:

18 e 19 /4

Ed. Sede I (SIG)

Limpeza de pele e SPA dos pés e
das mãos (MS-PARIS)

Aparelhos de massagem
(ESTETIC FISIO)
Pressão Ocular (PACINI)
Ajuste e limpeza dos óculos (ÓTICA
FOCALIZA)
Audiometria (BRASIUDIO)

Demonstração de chás (HINODE)

Aferição : pressão e glicose (SABIN)

Ed. Sede II (SAS)
Limpeza de pele e SPA dos pés e
das mãos (MS-PARIS)
Podologia (SENAC : manha)

Pressão Ocular (CLINICA DOS
OLHOS TEIXEIRA)

Prevenção câncer de mama
(GRUPO ACREDITAR)

Bioimpedância (HERBALIFE)

Limpeza dental (SAMES)

Oficina de auto maquiagem

Oficina de auto maquiagem

(MARY KAY)

(MARY KAY)

Ed. Sede I (SIG)

20/4

Ed. Sede II (SAS)

Ajuste e limpeza em óculos

Aferição: pressão e glicose
(DROGASIL)

(ÓTICA FOCALIZA)

Pressão Ocular (CLINICA DOS
OLHOS TEIXEIRA)

Pressão Ocular (PACINI)

Prevenção câncer de mama
(GRUPO ACREDITAR)

Audiometria (BRASIUDIO)

Demonstração de chás (HINODE)

Bioimpedância (HERBALIFE)

Limpeza dental (SAMES)

Aferição : pressão e glicose (SABIN)

Oficina de auto maquiagem

Oficina de auto maquiagem

(MARY KAY)

(MARY KAY)

Concurso aberto para GSISTE

(BSE EM ANEXO. PÁGINA 100)

Foi publicado no Boletim de Serviço Eletrônico (BSE), número 14, de 03/04/2017, o edital Nº 04,
de 28 de Março de 2017, que torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Público
destinado a selecionar candidatos para ocupar Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas
Estruturadores da Administração Pública Federal – GSISTE.
A vaga é de Nível Superior e o valor da gratificação é de R$ 2.748,00, para exercício na Coordenação–Geral de Desenvolvimento Institucional e Riscos - CGDIR . São 4 etapas do processo da GSISTE:
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2

3

4

INSCRIÇÃO:

ANÁLISE TÉCNICA:

ENTREVISTA:

RESULTADO:

DE 04/04/2017 A 17/04/2017

DE 18/042017 A 25/04/2017

DIVULGAÇÃO PELO
BSE

15 DIAS APÓS A ULTIMA
ENTREVISTA

Enviar formulário de inscrição para:
sga.processoseletivo@agu.gov.br

