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Administração Central 
Unidade de Recursos Humanos 

Departamento de Saúde Ocupacional e Benefícios. 
Núcleo da Promoção de Saúde Ocupacional - NPSO 

 

 
São Paulo 30, de Junho de 2021 

 
 

Memorando: 10/2021 – NPSO 
Assunto: Reunião sobre Instrução 01/2021 – Implementação do Equipamento de Proteção 
Individual - EPI 
 
Prezados(as) Senhor(as), 
 

 
Considerando o envio da Instrução NPSO Nº 01/2019 à todas as Unidades de Ensino, 

para aplicação imediata naquele ano, a qual rege procedimentos para 
compra/treinamento/preenchimento da ficha de entrega de Equipamento de Proteção 
Individual - EPI/troca/conservação e descarte dos mesmos, a fim de equipar todos os 
docentes de enfermagem, que ministram aulas em campo de estágio, fundamentada no 
Parecer Técnico emitido pelo Engº de Segurança do trabalho baseada no plano de curso de 
enfermagem em 2015; 
 

Considerando as visitas técnicas realizadas pela empresa ACLIMED, contratada pela 
Instituição para realização de todos os levantamentos sobre Saúde e Segurança do Trabalho- 
SST;  

Considerando por fim que o pagamento do Adicional de Insalubridade a todos os 
docentes deste curso, que ministram aulas em campo de estágio, já está sendo realizado 
desde 2016 em Folha de Pagamento; 
 

Informamos, que a Instrução foi atualizada, agora passa a estar em vigor a Instrução 
NPSO Nº 01/2021, a qual seguirá em breve. Com isso, este Núcleo estará realizando reuniões, 
envolvendo todas as Unidades que ministram o curso, a fim de garantir a aplicabilidade e 
esclarecer todas as dúvidas que envolvam o processo e garantir o cumprimento da nova 
instrução, para estarmos regularizados diante das Normas da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho. 

 
O público alvo: 

• Diretores de serviços; 

• Coordenadores do curso de enfermagem das unidades envolvidas; 

• Coordenador geral de enfermagem da Supervisão Escolar. 
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As reuniões acontecerão em quatro turmas através do aplicativo Microsoft Teams, 

conforme cronograma anexo, nos dias 06 e 08/07 próximo. 
 

TURMA 1 DIA 06/07 9:00 11:00 

TURMA 2 DIA 06/07 13:00 15:00 

TURMA 3 DIA 08/07 9:00 11:00 

TURMA 4 DIA 08/07 13:00 15:00 

 
 
Solicitamos que seja enviado para o email npso@cps.sp.gov.br o email do(s) 

coordenador(es) de enfermagem de cada Unidade de Ensino envolvida, até dia 02/07, para 
inclusão dos mesmos na reunião.  
 

À disposição para os esclarecimentos que forem necessários. 
 
 

Elsa dos Anjos Simões 
Diretora de Serviços Administrativo 

 
 

Emerson de Oliveira Alves 
Diretor de Departamento 

 
 

 
 
 
Aos Senhores, 
Diretores de Serviço  
Coordenadores do curso de enfermagem; 
Coordenadores Regionais da Ugaf; 
Coordenadores Regionais da Urh; 
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