
Concurso Nacional sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho 2012

SENAI – Contribuição Técnica



Objetivo

Despertar nos trabalhadores e nos estudantes das

escolas do SENAI o interesse pelo tema de

Segurança e Saúde no Trabalho na indústria por

meio da reflexão e do debate sobre o tema no

ambiente escolar e na empresa.



Tema

“Como a segurança e a saúde no trabalho

contribuem na promoção da qualidade de

vida do trabalhador da indústria.”



Contribuição Técnica

Abordar em seu trabalho questões de inovação tecnológica, equipamento, mudança de 

projeto que visem beneficiar a segurança e/ou a saúde do trabalhador em uma atividade 

laboral.

� Subcategoria I - voltada para alunos do EBEP do SESI e do SENAI.

� Subcategoria II - voltada para os alunos dos cursos profissionalizantes, educação

profissional e tecnológica das escolas SENAI.

� Subcategoria III - voltada para os trabalhadores das indústrias regimentais

atendidas pelo SESI.

� Subcategoria Grupo (até 5 membros) – voltada para alunos do EBEP, alunos dos cursos

profissionalizantes, da educação profissional e tecnológica das escolas do

SENAI.

Categorias



Quem pode participar 

�Trabalhador da indústria regimental;

� Alunos do EBEP;

� Alunos dos cursos profissionalizantes, de educação profissional e tecnológica das escolas
do SENAI.

� Todos os alunos regularmente matriculados no ano letivo de 2012



Inscrições

�Até o dia 22 de agosto de 2012, somente pelo site: (inclusive a empresa industrial)

www.sesi.org.br/pro-sst

� O trabalho será encaminhado pela escola ou empresa industrial para o Coordenador 

do Concurso do SESI em cada estado até 05 de setembro de 2012 considerada a data do 

carimbo dos correios.

� O coordenador estadual do concurso deverá enviar os trabalhos premiados, via 

correios, ao Departamento Nacional do SESI até o dia 5 de outubro de 2012.



Recomendações

Contribuição Técnica

�Maquete ou DVD mostrando a solução é essencial para 

a compreensão do trabalho pela comissão julgadora.

� O termo de cessão de direitos autorais tem o intuito de 

permitir o uso/divulgação  dos trabalhos premiados 

pelo SESI e/ou SENAI.

� Os autores premiados conservarão sua autoria sobre o 

trabalho.



Recomendações 

Os vencedores estaduais, quando concorrerem à 
etapa nacional, deverão assinar (com firma 
reconhecida em cartório) os respectivos termos 
de cessão de direitos e autorização de uso de voz 

e imagem



Resultado Estadual

Divulgação no www.sesi.org.br/pro-sst em

outubro de 2012



Premiação Estadual

Nas três categorias para Trabalhador, Aluno, Professor e 

Escola

1°°°° Lugar

�Troféu;

� certificado;

� participação na etapa nacional.



Resultado Nacional

Divulgação no www.sesi.org.br/pro-sst em

março de 2013



Premiação Nacional

Nas onze subcategorias Aluno e Trabalhador

1°°°° Lugar - Notebook, troféu e viagem a Brasília;

Nas onze subcategorias Professor/Gerente indústria

1°°°° Lugar - Netbook ou tablet, troféu e viagem a Brasília;

Nas onze subcategorias Escola/Indústria
1°°°° Lugar – Troféu alusivo ao Prêmio Nacional.

* Cada aluno, professor e escola poderá ser premiado apenas uma vez.



Sucesso!!!
Informações complementares e dúvidas no e-mail

atendimento.concurso@sesi.org.br

Contato Regional SENAI-SP – joao.campos@sp.senai.br

Coordenador Regional São Paulo – augustodourado@sesisp.org.br


