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COMITÊ GESTOR LOCAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
(Portaria nº.47/2019/SGP) 

 
ATA Nº 3.2019 - REUNIÃO DE 13/9/2019 

 

1.    IDENTIFICAÇÃO: 

DATA: 13/9/2019 

HORÁRIO: 10 horas 

LOCAL: Gabinete da Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela 

 

2.    PARTICIPANTES: 

Desembargadora do Trabalho Joicilene Freire - Membro representante do 2º 
Grau e Presidente 

Juiza Yone Silva Gurgel Cardoso - Membro representante do 1º Grau 

Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro - Representante da Área de Gestão de 
Pessoas 

Nilcicleide das Chagas Mendonça - Representante da Área de Saúde 

Evandro Carlos Miola - Médico do Trabalho - Representante da Área de Saúde 

 

3.     PAUTA: 

3.1.  SEMANA DE SAÚDE DO TRT.  

3.2.  OUTROS ASSUNTOS QUE OCORREREM. 

3.3.   DELIBERAÇÕES. 

3.4.  PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ. 

 

4.     ASSUNTOS TRATADOS: 

4.1.  OUTROS TEMAS QUE OCORRERAM: 

4.1.1.  Antes da pauta principal da reunião, a Desembargadora Joicilene falou a 

alegria pela aprovação, por unanimidade, no Pleno, da transformação de 3 (três) 

novos cargos de analista judiciário para a Seção de Saúde: um médico do 

trabalho, um psicólogo e um assistente social. Os cargos foram criados, restando 

somente esperar pela autorização no CSJT para a nomeação desses novos 

profissionais de saúde. Na oportunidade, a Desembargadora agradeceu a Dra. 
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Yone - juíza convocada, que durante a votação da pauta, manifestou-se 

favoravelmente à transformação dos cargos para a Seção de Saúde; 

4.1.2.   A Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGPES, Sra. Socorro 

Chaves Ribeiro, também manifestou-se feliz pela conquista dos novos cargos, 

agradecendo o empenho e o apoio da Dra. Joicilene; 

4.1.3.  A Diretora da SGPES, Socorro Chaves, acrescentou dizendo que a 

ampliação dos cargos da Seção de Saúde vem de um processo de construção de 

uma equipe multidisciplinar, com base nas demandas por serviços dos 

magistrados e servidores, conforme previsto pela RA CNJ 207/2015. 

Anteriormente foram propostas as transformações para as especialidades de 

psicologia, medicina do trabalho e auxiliar de saúde bucal, estando providos os 

dois  primeiros cargos. Com as expectativas de autorizações de provimento para 

o ano de 2020, é importante  ter esta transformação concluída para possibilitar o 

provimento e melhorar o atendimento dos servidores e magistrados. Também é 

importante destacar que os cargos transformados eram da própria unidade de 

saúde, de modo que não trouxe prejuízo para as outras unidades do Tribunal. 

4.1.4.  A servidora Nilcicleide Mendonça, Chefe da Seção de Saúde, falou que os 

novos profissionais terão muito a contribuir com as ações da Seção, pois hoje, a 

equipe é pequena e enfrentamos dificuldades em atender tantas demandas do 

CNJ, CSJT, TCU e SGPES.  Com mais profissionais na equipe, poderemos 

planejar e trabalhar melhor as ações voltadas para a saúde e também construir 

mecanismos de trabalho que possam facilitar a obtenção de dados de saúde, de 

onde partem todo o planejamento de nossas ações voltadas à saúde de 

magistrados e servidores. 

4.1.5.   A seguir, a Diretora Socorro falou o processo de melhoria dos serviços 

prestados pela Seção de Saúde passa por três eixos principais: quadro 

funcional, estrutura organizacional e suprimentos. O Tribunal tem evoluído 

neste contexto ao promover as transformações de cargos e providenciar as 

contratações necessárias ao suprimento de material de consumo e permanente 

da Seção de Saúde, tendo, também, promovido reforma da unidade do FTM 
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recentemente. Assim, no que se refere à estrutura organizacional, é importante 

empreender esforços para melhorar a estrutura da Seção, de modo a torná-la 

mais atrativa para os servidores do quadro. Considerando que está em curso a 

revisão do regulamento geral do Tribunal, capitaneado pela Dra. Rita Alencar, 

este Comitê poderia propor a transformação da Seção de Saúde em Núcleo de 

Saúde, com estrutura padrão destinada aos núcleos (FC-6 e FC-4), e a 

destinação de uma Função FC-3 para o Presidente da Junta Oficial em 

Saúde(JOS), tendo em vista que o médico que a assume tem encargos maiores 

que os demais e é o responsável técnico da unidade, concluiu a Diretora. 

4.1.6.  A Chefe da Seção de Saúde acrescentou que a proposta de reestruturação 

administrativa vem ao encontro da necessidade sentida desde que assumiu a 

Seção em 2015. O que temos hoje é uma gestão amarrada, centralizada, o que 

dificulta a gestão, pois administrar dois ambulatórios, duas equipes, em locais 

distintos, não é uma missão fácil. Uma nova e maior estrutura dará maior 

celeridade e segurança à gestão, pela descentralização de atribuições, bem como 

possibilitará gratificar os servidores que mais colaboram, aqueles que, de fato, 

tem feito a diferença nesse últimos anos. 

4.1.7. Dra. Yone nos relatou a visita à Unidade de Saúde do TST; que sua 

impressão é de que hoje os Tribunais têm um novo olhar sobre a saúde de 

magistrados e servidores. Que ficou encantada com a estrutura e os serviços 

oferecidos pela área de saúde do TST: bercário, judô, pilates, etc. Disse que 

gostou da autogestão do Plano de Saúde do TST; Que essa pratica permite uma 

melhor administração dos recursos, com maior transparência e eficiência.   

4.2.   SEMANA DE SAÚDE DO TRT  

4.2.1. O primeiro assunto da Semana de Saúde foi a apresentação pela Diretora 

da SGPES da MINUTA do ATO para a instituir a SEMANA DE SAÚDE NO TRT. 

4.2.2. Feita a leitura da minuta, a Diretora Socorro falou da necessidade de 

aprovarmos o ATO até o final de setembro/2019; 
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4.2.3. A Diretora Socorro sugeriu a inclusão dos estagiários para atuarem na 

Semana de Saúde, bem como a promoção de ações de motivação aos gestores e 

servidores para participarem da Semana de Saúde. 

4.2.4. Outras sugestões da Diretora Socorro: a) incluir nos indicadores do TRT a 

pontuação de magistrados e servidores pela participação nos eventos da Seção 

de Saúde; b) disponibilizar as palestras para acesso em todas a s Unidades do 

TRT; c) firmar parceria com outros Comitês ou outras Unidades para a pontuação 

e premiação pela participação nos eventos da Seção de Saúde. 

4.2.5. Dra. Yone informou sobre os cursos sobre saúde, em EAD que estão 

disponíveis no site do CNJ. 

4.2.6. Dr. Evandro falou sobre a Programação da Semana de Saúde: 

4.2.6.1. Em parceria com a SEMSA, serão oferecidos os serviços de:  

medidas de pressão arterial; glicemia; peso; altura; circunferência 

abdominal. Vacinação contra tétano; difteria; sarampo; rubéola; caxumba; 

febre amarela. 

4.2.6.2. Confirmada a participação da UNIODONTO que disponilizará a 

Unidade Móvel, por 2 (dois) dias, sendo um da Sede e outro no Fórum; 

4.2.6.3. Outra parceria com empresa privada onde serão oferecidos serviços 

de MASSAGEM RÁPIDA; 

4.2.6.4. Em parceria com a UFAM, teremos estagiários do curso de 

psicologia para fazermos o CENSO DE ERGONOMIA. Esse censo consiste 

na aplicação de um questionário estruturado pelo Dr. Hudson Couto e pelo Dr. 

Otacílio Cardoso através do qual o trabalhador expressa sua percepção a respeito 

do posto de trabalho e da atividade que executa, informando se sente ou não 

desconforto, dificuldade ou fadiga, em que intensidade, se está relacionado ou não 

ao trabalho que executa e, ao mesmo tempo, dá sugestões do que melhorar. O 

objetivo principal desta disciplina é que o aluno participe de atividades da área de 

Psicologia do Trabalho e Organizacional, com ênfase na promoção da saúde. Desta 

forma, os alunos serão acompanhados pela Profa. MSc. Angelina Paiva Pereira no 
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escopo teórico e pelos servidores Carolina Jean Pinheiro e Evandro Carlos Miola na 

parte prática. 

4.2.6.5. Palestras - teremos 3 (três) temas - dias 6 e 8/11/2019: As duas 

primeiras serão na quarta-feira, uma em cada Unidade e a última será no 

auditório do FTM, para todos os participantes. 

4.2.6.5.1. Temas: SAÚDE DA MULHER e SAÚDE DO HOMEM - 

essas duas palestras serão ministradas por Professores Doutores da 

UFAM, que  por intermédio da Dra. Karla Petruccelli Israel, nossa 

servidora, aceitaram voluntariamente o convite para essa 

participação; 

4.2.6.5.2. Palestra: Tema REGULAÇÃO EMOCIONAL? Mitos e 

Verdades Sobre as Emoções - será ministrada por Monique Vardi-

Pinheir, psicóloga formada pela Universidade de Mackenzie/São 

Paulo e licenciada também nos Estados Unidos. Tem formação em 

treinamento intensivo em Terapia Comportamental Dialética, dentre 

outros. A palestrante será contratada pelo TRT. 

4.2.7. Dr. Evandro falou da proposta da LOGO para a Semana de Saúde que foi 

encaminhada para layout na ASCOM; que é importante decidirmos qual será a 

vencedora para que outras providências sejam tomadas; 

4.2.8. Dra. Joicilene propôs uma reunião com a Presidência, no dia 20/9/2019, 

para levarmos à sua apreciação a proposta da SEMANA DE SAÚDE. Na ocasião 

convidaremos o Diretor-Geral para a participação e o conhecimento da 

programação; 

4.2.9. Dra. Yone falou da importância de levarmos a Semana de Saúde para 

todas as Unidades do TRT fora de Manaus, especialmente as Varas do Trabalho 

do Interior. 

4.2.10. Dra. Joicilene propôs uma atividade cultural para o dia encerrramento da 

semana; 
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4.2.11. Dr. Evandro levou cópia do Projeto Saúde no Trabalho do TJ do Rio 

Grande do Sul, que contém propostas bem interessantes para a Semana de 

Saúde, dentre as quais, chamou a atenção a Oficina de Terapia do Riso. Daí 

surgiu a idéia da Diretora Socorro para fazermos a Terapia do Abraço que 

consiste: um magistrado e um servidor vestidos em uma camisa gigante, com 

os dizeres: QUER UM ABRAÇO? A ideía é que todos os abraços sejam 

registrados para publicação e motivação sócio-afetiva; 

4.3.   DELIBERAÇÕES:  

4.3.1. Apresentação da programação da Semana de Saúde - Dr. Evandro; 

4.3.2. Encaminhamento do ATO à Presidência - Comitê de Saúde; 

4.3.2. Buscar junto ao DG, o apoio das Seções de Transporte, Segurança, 

Manutenção - Comitê; 

4.3.3. Encaminhar ao Diretor-Geral a demanda da UNIODONTO, para o 

funcionamento da Unidade Móvel - Nilcicleide; 

4.3.4.  Ficou deliberado que o tema da Semana de Saúde será debatido no grupo.   

4.4.  ENCERRAMENTO. 

4.4.1. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 12 horas, 

com o agradecimento da Desembargadora Joicilene a todos os 

participantes, ficando deliberado a nova reunião será marcad somente após 

a reunião com o presidente do TRT. 

 

5.  PARTICIPANTES: 

 

Desembargadora do Trabalho Joicilene Freire 
Membro representante do 2º Grau e Presidente 
 
 
Juíza convocada Yone Silva Gurgel Cardoso 
Membro representante do 1º Grau  
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Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro 
Representante da Área Gestão de Pessoas 
 
 
Nilcicleide das Chagas Mendonça 
Representante da Área de Saúde 
 
 
Evandro Carlos Miola 
Médico do Trabalho - representente da Aérea de Saúde 
 


