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Prefeitura implanta serviço de 
saúde do servidor público

Sesmet é responsável pelos exames dos futuros funcionários aprovados no concurso
Em atividade desde o úl-

timo dia 10 de setembro, o 
Serviço de Segurança e Saú-
de no Trabalho (Sesmet) de 
Brumadinho foi oficialmen-
te inaugurado nesta sexta-
-feira, 12 de setembro. Cria-
do pelo Decreto Municipal 
137/2014, o serviço respon-
de pelas ações de saúde e se-
gurança do servidor público 
municipal.

Na cerimônia de inaugu-
ração do Sesmet, o Prefei-
to Brandão destacou a im-
portância do serviço para os 
funcionários da Prefeitura. 

área de saúde pública muni-
cipal como servidor efetivo.

Entre outras atribuições, 
o Sesmet é responsável pe-
lo Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), que realiza exames 
admissionais, periódicos e 
para mudança de função,  pa-
ra retorno ao trabalho, além 
de exames de desvinculação 
do cargo. Também cuida do 
Programa de Controle e Pre-
venção de Acidente de Traba-
lho (PCPAT), que realiza a aná-
lise e estatística de acidentes 
de trabalho.

Mexerica Ponkan da última safra de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Acompanhado pela secretá-
ria de Administração, Valéria 
Moreira, o prefeito reforçou 
o compromisso da adminis-
tração municipal com a saú-
de do servidor público.

Para o início das atividades 
do Sesmet, que realiza os exa-
mes admissionais dos futuros 
servidores aprovados no con-
curso público 01/2013, o pri-
meiro candidato convoca-
do foi Ricardo Costa Pereira, 
aprovado em primeiro lugar 
no cargo de médico do Tra-
balho. Cidadão de Brumadi-
nho, o profissional já atua na 

Sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Ad-
ministração, o Sesmet, fun-
ciona no prédio do De-
partamento de Recursos 
Humanos. Além do médico 
do trabalho, o serviço conta 
com uma técnica em enfer-
magem e um servidor admi-
nistrativo.

Nesta primeira etapa, que 
se estende até o dia 15 de se-
tembro, estão sendo realiza-
dos os exames admissionais 
de 80 candidatos convocados 
no segundo edital do Concur-
so Público.
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Luiz Carlos
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