
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL – G.S.I./MPSE

PROGRAMAÇÃO DO “MÊS DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL” – AGOSTO E SETEMBRO DE 2019

Agosto: Mês da Segurança Insttucional GSI/MPSE
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Setembro: Cont. Mês da Segurança Insttucional GSI/MPSE
Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado
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1. Palestra com ofccias “SAÚDE MENTAL DO SERVIDOR”

A palestra  possibilita  o  conhecimento  sobre  Saúde  Mental  e  Trabalho  com  diferentes  abordagens  para  a  compreensão  dessa  relação.  Será
apresentada a intervenção da Psicologia junto à promoção de saúde no contexto de trabalho, prevenção e reabilitação em saúde mental do
servidor. O objetivo é analisar a importância que o trabalho, bem como as suas condições e organização, tem na vida cotidiana do ser humano,
abordando suas implicações para a saúde mental, além de identifcar e defnir fatores de risco e proteção para a saúde mental do trabalhador em
diferentes contextos de trabalho. Finalmente, que os servidores sejam capazes de desenvolver uma postura crítico-refexiva sobre sua relação com
o trabalho em uma perspectiva integrada. O momento contará com diversas ofcinas voltadas para o bem-estar físico e mental do servidor. Dentre
elas: acupuntura, limpeza de pele, massagens e ginástica laboral.

Públcco alvo: Membros e servidores do MPSE  

Quaitctatcvo: 50 vagas por dia 

Data/Horárco: 05 a 08 de agosto das 8 h às 12 h – Local: ESMP

Requcsctos: Inscrição prévia pelo link da ESMP 

2. Curso “DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMAMENTO”

O Curso possibilita  atualizar  e aperfeiçoar  os conhecimentos sobre manuseio e utilização do armamento de dotação de policiais  militares  e
membros que atuam neste MPSE.  O curso tem a fnalidade de padronizar os procedimentos de cuidado e limpeza do equipamento, além de
noções de desmontagem, montagem e solução de problemas frequentes inerentes ao uso de arma de fogo.

Públcco alvo: Membros e Integrantes do GSI   

Quaitctatcvo: 40 vagas 
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Data/Horárco: 05 de agosto (14 h às 18 h) e 09 de agosto (8 h às 18 h) - Local: 5º Andar

Requcsctos: a) Inscrição prévia para os Membros pelo link da ESMP;

                         b) Membros e militares deverão conduzir, para o curso, o armamento que possuírem, seja a título de cautela ou próprio.

3. Capacctação em “OPERAÇÃO DE RADIOTRANSMISSOR/HT”

A Capacitação possibilita atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre manuseio e utilização dos aparelhos de radiotransmissão, os quais estão
em utilização por membros e policiais militares que atuam neste MPSE. 

Públcco alvo: Membros e integrantes do GSI que operam radiotransmissor/HT  

Quaitctatcvo: conforme lista em anexo

Data/Horárco: 12 de agosto das 9 h às 11 h  - Local: ESMP

Obs.: É necessário trazer todos os aparelhos sob cautela para o evento.

4. Ofccias de “DEEESA PESSOAL”

Nas ofcinas serão apresentados os princípios básicos da defesa pessoal com o objetivo de contribuir para aumentar os níveis de segurança dos
policiais militares que atuam neste MPSE em relação a si e aos outros. Além disso, serão executadas simulações de perigo real para demonstrar
como se comportar em situações de risco, bem como desenvolver habilidades para se defender em situações de emergências adversas inerentes
às  atividades desenvolvidas na sua função pública.  Os participantes  deverão comparecer  com roupas de instrução,  adequadas à prática  de
atividade física. 
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Públcco alvo: Integrantes do GSI 

Quaitctatcvo: 40 vagas por dia

Data/Horárco: 16 de agosto (9 h às 12 h) e 23 de agosto (9 h às 12 h) - Local: ESMP

5. Palestra sobre “EDUCAÇÃO FINANCEIRA”

A palestra tem como objetivo desenvolver a importância da educação fnanceira para sua estrutura social e emocional, refetindo, assim, aumento
na qualidade de vida. Atingir a consciência fnanceira vai além de apenas aprender  a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. É
muito mais que isso. É buscar um estilo de vida, no qual haja a segurança material necessária, a garantia para eventuais imprevistos, contribuindo
para uma vida equilibrada em diversos aspectos, inclusive, não se constituindo em ponto de vulnerabilidade no local de trabalho. 

Públcco alvo: Membros e Servidores do MPSE

Quaitctatcvo: 80 vagas

Data/Horárco: 19 de agosto das 9 h às 11 h  

Local: ESMP

Requcsctos: Inscrição prévia pelo link da ESMP 

Obs.: Segue anexo currículo do palestrante para as providências cabíveis



GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL – G.S.I./MPSE

6. Curso de  “ATENDIMENTO AO CLIENTE”

O curso pretende a excelência em atendimento ao cliente. Tem como objetivo aperfeiçoar profssionais para realizar atendimento ao público,
externo ou interno, visando desempenhar com maior efcácia sua função, utilizando habilidades específcas de comunicação, atendimento  e
motivação necessárias para a qualidade e excelência na realização de sua atividade.

Públcco alvo: Integrantes do GSI e Multserv 

Quaitctatcvo: 30 vagas

Data/Horárco: 19 a 22 de agosto das 14 h às 18 h – Local: ESMP

Requcsctos: Os  integrantes  do  GSI  serão  inscritos  automaticamente  através  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional.  Já  os  integrantes  da
MULTISERV deverão ser indicados, se houver voluntários, pela Diretora Administrativa.

Obs.: Segue proposta em anexo

7. Curso de “MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E PRÁTICA DE TIRO”

O Curso possibilita  atualizar e aperfeiçoar  os conhecimentos sobre manuseio e utilização do armamento de dotação de policiais militares que
atuam neste MPSE. Tem por fnalidade padronizar procedimentos de cuidado, limpeza do equipamento, noções de desmontagem, montagem e
solução de problemas frequentes inerentes ao uso de arma de fogo. E por fm, a prática de tiro com conhecimento das regras de segurança para o
uso de armas de fogo e conduta, visando a adoção de medidas uniformes. 

Públcco alvo: Integrantes do GSI

Quaitctatcvo: 81 vagas
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Data/Horárco: 26 e 27 de agosto das 8 h às 18 h – Local: Será informado após a inscrição

Requcsctos: a) Os militares deverão conduzir, para o curso, o seu armamento de dotação, seja Revólver calibre. 38 ou Pistola. 40, a fm de efetuar o
treinamento com ele;

b) O almoço fca a cargo dos inscritos, devendo o mesmo ser providenciado de modo que não haja atrasos, pois o horário da refeição será de
apenas uma hora;

c) As inscrições serão feitas através do Gabinete de Segurança Institucional.

Obs.: 1.Segue lista em anexo com a divisão das turmas A e B;

            2. Solicito a Autorização do Secretário de Segurança Pública via Ofício do GPGJ.

8. Curso de  “SOBREVIVÊNCIA URBANA”

O curso pretende elencar diretrizes de segurança do policial em horários de folga, desenvolvendo habilidades que evitem possíveis surpresas e
ataques quando as técnicas de prevenção falham.

Públcco alvo: Integrantes do GSI 

Quaitctatcvo: 2 vagas

Data/Horárco: 28 a 30 de agosto das 8 h às 18 h – Local: Será informado após a inscrição

Requcsctos: As inscrições serão realizadas através do Gabinete de Segurança Institucional junto à ACADEPOL/SE.
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9. Oficina de  “GINÁSTICA LABORAL”

A partir do questionamento: “Exercício físico no ambiente de trabalho, é possível? Conheça e pratique”, serão desenvolvidas soluções conjuntas
para melhoria do ambiente de trabalho, através da prática de atividades físicas. Aspectos ligados à ergonomia,  doenças ocupacionais  serão
observados,  visando o autoconhecimento em práticas de ginástica laboral com sequência de alongamentos desenvolvidos em dinâmicas de
grupo que proporcionam, para além da interação, a responsabilização pelo bem-estar de si e do outro no ambiente de trabalho.

Públcco alvo: Membros e servidores do MPSE

Quaitctatcvo: 50 vagas

Data/Horárco: 30 de agosto das 8 h às 12 h – Local: ESMP

Requcsctos: Inscrição prévia pelo link da ESMP 

10. Palestra  “ENGENHARIA SOCIAL: ENTENDENDO AS VULNERABILIDADES DO SISTEMA DE SEGURANÇA”

Através  da  palestra  objetiva-se  conscientizar  os  Membros  e  Servidores  deste  MPSE  sobre  os  desafos  de  uma  atuação  profssional  com
responsabilidade social e ambiental, compreendendo tanto as vulnerabilidades do sistema de segurança orgânica institucional como as formas de
contribui para a diminuição dos riscos.

Públcco alvo: Membros e servidores do MPSE

Quaitctatcvo: 415 vagas

Data/Horárco: 06 de setembro das 9 h às 11 h – Local: Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas
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Requcsctos: Inscrição prévia pelo link da ESMP 

Obs.: Segue anexo currículo do palestrante para as providências cabíveis

11. Curso de  “SOBREVIVÊNCIA URBANA”

O curso pretende elencar diretrizes de segurança dos Membros deste MPSE em horários de folga, desenvolvendo habilidades que evitem possíveis
surpresas e ataques quando as técnicas de prevenção falham.

Públcco alvo: Membros do MPSE

Quaitctatcvo: 20 vagas

Data/Horárco: 18 a 20 de setembro das 8 h às 18 h – Local: Será informado após a inscrição

Requcsctos: 

a) As inscrições serão realizadas através do link da ESMP;

b) Os critérios de desempate para efetivação da inscrição são:

1. Possuir certifcado no Curso de Desmontagem e Montagem de Armamento a ser realizado nos dias 5 e 9 de agosto do Corrente na ESMP;

2. Ordem de inscrição;

3. Atuação na Área Criminal e Curadoria do Patrimônio Público;

4. Antiguidade na carreira.
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c) As munições a serem utilizadas no curso, assim como os gastos com alimentação, serão custeadas da seguinte forma:

1. Alimentação, integralmente pelo inscrito;

2.Munição:  50%  dos  custos  com  munição  será  fnanciado  pela  ASMP  que,  em  parceria  com  o  GSI,  ajudará  na  capacitação  dos  membros
assoccados. Os outros 50% serão custeados pelo inscrito. Caso o interessado não seja associado, o mesmo deverá assumir integralmente os custos
com o curso. O valor que couber ao interessado deverá ser entregue diretamente no GSI, em espécie, oportunidade na qual o interessado receberá
o comprovante devido;

3. O custo para cada munição será, inicialmente, de R$3,00 (três reais). Serão necessárias 150 (cento e cinquenta) cartuchos para cada inscrito,
perfazendo um total de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Ressalto que, tais custos poderão sofrer alteração para menos; 

d) Os Membros deverão conduzir, para o curso, o armamento que possuírem, seja a título de cautela ou próprio;

e) Ainda que remotamente, diante da superveniente necessidade da ACADEPOL/SE, a data fxada para o curso poderá sofrer alteração;

12. Coicurso de  “REDAÇÃO” (EM TRATATIVAS COM O SESI)

No sentido de buscar o despertamento de jovens a fm de desenvolver habilidades de leitura  e escrita, propomos um concurso de redação, no

âmbito institucional(MPSE)  e educacional  (alunos dos  8º  e  9º  anos  da Escola  de Ensino Fundamental  Roberto Simonsen),  versando sobre a

temática da Segurança Institucional. 

ROGÉRIO EERREIRA DA SILVA

Promotor de Justiça – Diretor do GSI


