Use o leitor de QR
Code do seu celular.
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SOST divulga resultado da eleições da CIPA
2017/2018
Realizada nos dias 29 e 30 de agosto, a eleição para o mandato 2017/2018 da
CIPA do HULW teve sua apuração concluída. O processo contou com 513
votantes e os resultados são:

Para mais informações, entre em contato com o SOST pelo telefone 3216.7743.

Serviço de Testagem Rápida – Acidente Ocupacional

O HULW disponibilizará, em breve, Testes Rápidos
para triagem e/ou o diagnóstico de HIV, Hepatites B e C às
vítimas de Acidente Ocupacional com Exposição a Material
Biológico.





DivGP no Telegram: Como instalar o app e entrar no canal (Pág. 2 e 3)
Inscrições abertas para novo curso promovido pelo SECAD (Pág. 4)

Curso SGPTI (Pág. 4)
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Tutorial Canal Informa DivGP no Telegram
Como divulgado no Informa DivGP Nº 37, a DivGP conta com um novo canal de
comunicação no aplicativo de mensagens instantâneas Telegram. No canal
divulgamos avisos importantes, eventos promovidos pelo setor e informações do
HU que sejam pertinentes aos funcionários.
O aplicativo está disponível para os principais sistemas operacionais dos
smartphones (Android, iOS e Windows Phone) e pode ser instalado por meio das
lojas de aplicativos específicas de cada sistema.
Após instalado, é necessário que seja feito um cadastro semelhante ao feito no
Whatsapp (com inserção de número de telefone, código de confirmação, etc.).
Depois de tudo feito, basta seguir os passos abaixo para entrar e se cadastrar no
nosso canal.

Android

1 – Na página principal do Telegram, clique no ícone da Lupa ( ) no canto
superior direito da tela e digite “informadivgp” no campo de pesquisa.
2 – Clique no ícone do canal Informa DivGP que aparecerá:

3 – A janela do canal aparecerá, com as mensagens já divulgadas. Clique em
“ENTRAR”, na parte inferior da tela.

A seguir, instruções de como proceder no seu smartphone com iOS (iPhones) ou
com Windows Mobile.
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iOS (iPhone)
1 – Na página principal do Telegram, na parte superior da tela existe uma barra
de pesquisa. Nessa barra, pesquise por “informadivgp”.

2 – Clique no ícone do Canal Informa DivGP.

3 – Na parte inferior da tela, clique em “+Join” e, pronto, você receberá todas as
nossas mensagens.

Windows Mobile/Windows Phone
1 – Na tela principal do Telegram, na parte inferior, clique na lupa(
pesquisar.

) para

2 – Pesquise por “informadivgp” e clique no ícone do Canal Informa DivGP.

3 – Na parte inferior da tela clique em “Entrar” e você estará inscrito no canal.

Para dúvidas ou mais informações, entrar em contato com o Serviço de
Qualidade de Vida – DivGP. O canal pode ser acessado, em qualquer computador
ou smartphone, pelo link www.t.me/informadivgp.
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Quadro de Avisos

Organização: Serviço de Qualidade de Vida – DivGP
Revisão Final: Direção da Divisão de Gestão de Pessoas

Participe do nosso InformaDivGP pelo email:

informadivgp@gmail.com

Críticas, dúvidas e/ou sugestões sobre o informativo: informadivgp@gmail.com

4

