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TCB inicia processo para eleição de membros da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes

Projeto Mais que Vencedor

Passo a passo para homologação de atestados

 A Comissão Eleitoral responsável pela organização do processo de eleição de nove 
representantes dos empregados, sendo cinco efetivos e quatro suplentes, para compor a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da TCB foi designada.
 Os empregados públicos interessados poderão se candidatar de 10 de fevereiro de 
2022 a 24 de fevereiro de 2022, na sala da Seção de Gestão de Pessoas (SEGEP), na sala 
da Seção de Operações (SEOPE), das 08h30 às 12h e das 13h às 17h30 ou através do 
e-mail seape@tcb.df.gov.br.
  A eleição ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de março de 2022, no horário de expediente, 
com a apuração dos votos e a divulgação do resultado no dia 25 de março. Os 
interessados podem procurar o sr. Edson Maria, Técnico de Segurança do Trabalho, para 
mais informações.

 A Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal, em parceria com o Serviço 
Social da Indústria do Distrito Federal – Sesi/DF, iniciou o projeto Mais que Vencedor, que 
tem o objetivo de preparar candidatos para as provas de acesso ao ensino superior como 
vestibulares tradicionais, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de 
Avaliação Seriada (PAS).
  Serão 4 mil vagas, para jovens de 15 a 29 anos,  e as pré-inscrições para o projeto Mais 
que Vencedor são gratuitas, ocorrendo de 17 de janeiro a 9 de fevereiro, em duas fases, 
pelo sítio eletrônico do Sesi-DF, conforme cronograma abaixo:

 - 1ª. Fase: de 17/01/2022 a 26/01/2022, para alunos ou egressos do Ensino Médio de 
escolas públicas;

 - 2ª. Fase: de 31/01/2022 a 9/02/2022, para alunos ou egressos do Ensino Médio de 
escolas públicas e particulares.

 1. Ter em mãos o atestado e exames complementares em formato PDF;
     2. Realizar agendamento no SIAPMED – Sistema de Atendimento de Perícia Médica 
(https://siapmed.df.gov.br/);
     3. Salvar o comprovante do agendamento em PDF;
     4. Iniciar um processo sigiloso;
     5. Anexar o Atestado, exames complementares e o comprovante de agendamento;
          6. Preencher e assinar o formulário Requerimento de Perícia Médica Documental; e
     7. Conceder credencial à SEEC/SUBSAUDE/DIPEM/GEMED e ao chefe da Seção de 
Gestão de Pessoas (SEGEP), sr. Aprijo Joaquim da Silva.

Diretor-Presidente
João Raimundo de Oliveira

Diretor Técnico
Vítor César Batista Aveiro

Diretor Administrativo e Financeiro
Marcos Vinícius Boaron


