
No dia 27 de setembro foi inaugurado o novo espaço de trabalho da Gerência de Recursos

Humanos (GRH). Com novos móveis e um espaço planejado de trabalho, o intuito é poder

acolher ainda melhor o servidor, além de trazer uma nova percepção de trabalho para a

equipe da GRH. Confira a matéria completa no Portal do Servidor pelo link:

https://ouropreto.mg.gov.br/servidor/ 
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LANÇAMENTO DO
NOVO ESPAÇO DE
TRABALHO DA
GERÊNCIA DE
RECURSOS HUMANOS 

SUPERVISÃO DE
SEGURANÇA E
SAÚDE
OCUPACIONAL
INICIA PROJETO
MOVIMENTO
VIDAS 

A Supervisão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) iniciará no mês de outubro o 

 "Programa de Abordagem e Gestão Humanizada de Servidores Trabalhando com Saúde,

Segurança e Qualidade: Movimentando Vidas". O projeto-piloto será iniciado na Secretaria

de Obras e Urbanismo, no Ddepartamento de Limpeza Urbana, abordando principalmente a

adicção e as doenças psíquicas.

A ideia é expandir a iniciativa para todas as Secretarias, a fim de construir estratégias de

valorização de todos os servidores, possibilitando  espaços de conhecimento, escuta e trocas

de experiências. 

SETEMBRO
VERDE 

Setembro é o mês da inclusão social, pensando nisso, o dia 21 é comemorado

amplamente como Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado desde

1982. A Lei n° 1.299, de 25 de julho de 2022 tem o intuito de realizar no mês de setembro

de cada ano várias ações, com o intuito de dar visibilidade à inclusão social da pessoa

com deficiência. Um dos objetivos são a realização de encontros comunitários para

disseminação de práticas inclusivas. 

O mês se encerra, mas a luta a favor da inclusão deve continuar o ano todo. Faça a sua

parte, pensar a luta das pessoas com deficiência é importante para o cidadão e servidor

público, tanto para a inclusão, quanto para o desenvolvimento da sociedade. 

“Dificuldades preparam pessoas

comuns para destinos extraordinários”

- C.S Lewis

                               

Procurando um novo esporte para aprender?

Você sabia que a Prefeitura de Ouro Preto

implementou o projeto aulas de futevôlei. As

aulas são gratuitas e abertas para toda a

comunidade. Saiba  mais:  (31) 999874-8619.

                                         

30/09 Pagamento do mês

30/09 Crédito do Vale Alimentação 

28/10 Dia do Servidor (horário normal de

trabalho) 

31/10 Ponto Facultativo em razão do dia do

servidor
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