– EDITAL –

1.

OBJETIV
VO

Saúde e Se
egurança do
d Trabalho
o na Minerração
O Prrêmio “Melhores Prátticas em S
2018
8” visa recon
nhecer o esfforço de em presas da Mineração
M
na implantaçãoo de melhorias no
ambie
ente de trab
balho, além de
d divulgar à sociedade as ações be
em sucedidass de promoçção da
saúde
e e segurançça dos trabalhadores do ssetor mineral.
2. DIISPOSIÇÕE
ES GERAIS
1)

O presente edital
e
estabe
elece as norm
mas relativass às condiçõe
es para particcipação, insccrição,
fformato e entrega
e
dos trabalhos, ccritérios de julgamento, categorias e premiação
o que
rregerão o Prêmio
P
“Me
elhores Prá
áticas em Saúde
S
e Segurança
S
d
do Trabalh
ho na
M
Mineração 2018”.

2)

A comissão organizadora
o
a do Prêmio
o “Melhores
s Práticas em
e Saúde e Seguranç
ça do
T
Trabalho na
a Mineraçã
ão 2018” ficcará represen
ntada pelo In
nstituto Brasiileiro de Mine
eração
((IBRAM).

3)

P
Poderão parrticipar do Prêmio “M
Melhores Práticas em
m Saúde e Seguranç
ça do
T
Trabalho na
n Mineraçã
ão 2018” ttodas as em
mpresa de mineração
m
opperando no Brasil,
d
dentro das regras
r
propo
ostas por esste edital, mediante pagamento da ttaxa de insccrição,
cconforme reg
gras constan
ntes no ITEM 4 – INSCRIÇ
ÇÃO.

4)

T
Todas as informações apresentad as nos casses participa
antes destaa edição de
everão
e
expressar a verdade, de
evendo os rresponsáveiss pela inscriç
ção garantirr a fidelidade dos
rrelatos e info
ormações apresentadas.

5)

A
As empresass que particiiparem do P
Prêmio “Melh
hores Prática
as em Saúdee e Seguran
nça do
T
Trabalho na Mineração 2018”
2
comp rometem-se a autorizar previamentee a divulgaçção do
cconteúdo do
os cases, porr meio dos veeículos de co
omunicação produzidos e distribuídos pelo
IIBRAM e das
d
entidades acadêmiicas que possuam
p
alg
gum vínculoo com o IBRAM
I
((Universidades, etc.)

6)

P
Para efeito desta premiiação, consid
dera-se “em
mpresa” a matriz ou a uunidade produtiva
((filial) que orriginou o casse.

3. PR
RÉ-REQUIS
SITOS
Para o case ser inscrito,
i
a em
mpresa, resp
ponsável pela inscrição, deverá atennder aos seguintes
requisitos:


A
Ausência de acidente
a
de trabalho com
m morte ou incapacidade
e total permaanente nos 12
1
(d
doze) mesess anteriores à data da insscrição;



Junto à documentação do
o case deve rá estar ane
exada uma Declaração
D
dee Ausência de
d
A
Acidente Gravve. Ver detalhes no ITEM
M 4 – INSCRIIÇÃO;



S
Se o case insscrito for cla
assificado en
ntre os 03 (ttrês) primeiros lugares nnas categoria
as
vvigentes, a empresa
e
dev
verá enviar pessoas parra apresentá
á-lo oralmennte no dia da
d
p
premiação. É importante ressaltar qu
ue esta apre
esentação co
ontará pontoo na avaliaçã
ão
fiinal do case;



O descumprim
mento de qu
ualquer um dos pré-requisitos deste
e regulamentto implicará a
im
mediata descclassificação da inscrição .

4. IN
NSCRIÇÃO
 Fiicha de insc
crição
Os p
participantes do Prêmio
o “Melhores Práticas em
m Saúde e Segurança do Trabalh
ho na
Minerração

2018
8”

deverão
o

preencheer

a

Ficha
a

de

Inscrição

dispponível

no

site

http:///programam
mineracao.org
g.br/premio--sst-2018, atté o dia 03 de
d setembro
ro de 2018.
Na Ficha de Insccrição serão solicitados o
os dados ca
adastrais do participantee e os dadoss para
mento.
pagam
Cada participante
e, ao preencher a Ficha de Inscrição
o, criará seu login e sennha que serã
ão sua
e para acesso
o às próxima
as etapas.
chave
 De
eclaração de
d Ausência
a de Aciden
nte Grave.
No m
mesmo dia da inscrição deverá
d
ser eenviada a De
eclaração de
e Ausência dde Acidente Grave
para o email prog
gramaminera
acao@ibram.o
org.br.
e Acidente G
Grave deverá
á estar assinada por um representan
nte da
A Declaração de Ausência de
do a não o
ocorrência de
d acidente de trabalhoo com morrte ou
emprresa inscrita, confirmand

incap
pacidade tota
al entre os trabalhadore
t
es nos último
os 12 mesess ocorridos até a data 03 de
setem
mbro de 2018
8.
 Va
alor da insc
crição e forma de paga
amento
As empresas asssociadas ao IBRAM ou ao Program
ma MINERAÇ
ÇÃO são iseentas da tax
xa de
inscrição.
mpresas que
e não são associadas
a
aao IBRAM pagarão
p
a ta
axa de inscrrição no vallor de
As em
R$2.5
500,00 (dois mil e quinhe
entos reais) p
por case insccrito.
Após envio da ficcha de inscrição o IBRAM
M encaminhará boleto bancário,
b
via e-mail, em até 5
úteis.
dias ú
Após emissão do boleto bancá
ário a empreesa inscrita te
erá até o dia
a 01 de outubbro para efetuar o
mento.
pagam
Em ca
aso de prorro
ogação das inscrições,
i
o prazo para pagamento
p
não
n será alteerado.
Eventtuais desistê
ências deverã
ão ser inform
madas ao prrogramamine
eracao@ibram
m.org.br até o dia
1º de
e outubro de 2018, data limite para eenvio do case
e, sem prejuíízo ao particiipante.
O IBR
RAM terá até
é 30 dias para fazer a devvolução das inscrições, após
a
manifesstação expresssa de
desisttência de participação, co
onforme acim
ma menciona
ado.
Salvo
o consideraçõ
ões anteriore
es, o valor nãão será devolvido.
 En
ntrega dos cases
Os ca
ases deverão
o ser enviado
os, impreteriivelmente, até o dia 1º de
d outubro dde 2018, porr meio
do sitte http://pro
ogramamineracao.org.br//premio-sst-2
2018, utilizan
ndo o mesmoo login e sen
nha do
cadasstro realizado
o na Ficha de
e Inscrição.
5. CA
ATEGORIAS
S DOS CASE
ES
As em
mpresas pod
derão inscrev
ver um ou m
mais cases so
obre práticas bem suceddidas em Sa
aúde e
Segurança do Tra
abalho na mineração, lim itados aos te
emas abaixo enumeradoss:



C
Como preve
enir e gerir os riscos e
ergonômico
os nas ativid
dades mine
erais - melh
hores
prráticas.

 Fe
erramentas
s de gestão de riscos a
associadas à SST – me
elhores prátticas
 Co
onservação
o auditiva – demonstra
ar evolução
o médica
6. FO
ORMATO DO
OS CASES
 Fo
ormatação
O casse a ser relatado deve te
er no máxim
mo 15 página
as, em forma
ato PDF, A4, fonte Arial, corpo
12, espaçamento entre linhas de 1,5.
o do númerro de págin
nas referendadas no DETALHAME
D
ENTO abaixo
o não
A recomendação
empla os ane
exos.
conte
 M
Material Des
scritivo
Sobre
e a empresa: apresentaçção da empreesa, setor de
e atuação, principais proodutos e merrcados
(estad
dos ou paísses), número
o de funcion
nários, CNAE – Classific
cação Nacio nal de Atividades
Econô
ômicas e gra
au de risco da
a empresa.
A jusstificativa: ap
presentar um
m resumo do caso que ob
bjetivou o ca
ase, contenddo breve desscrição
do co
ontexto (provváveis efeitoss negativos jjunto à emprresa e aos tra
abalhadores)).
O con
ntexto principal: apresen
ntar o case d
de forma clara e compreensível, detaalhando o ce
enário,
objettivos, desafio
os, públicos envolvidos, as ações de
esenvolvidas pela empreesa e como foram
ementadas, dentre
d
outrass consideradaas importanttes para o essclarecimentoo do case.
imple
Os re
esultados ob
btidos: aprese
entar os ressultados obtidos a partirr da implem
mentação do case,
realça
ando as so
oluções que
e foram enccontradas para
p
amenizzar ou soluucionar o motivo
m
anterriormente cittado. Sempre
e que possívvel, informar benefícios relativos
r
às m
melhorias na
a área
de SS
ST, estatística
as resultante
es das ações integrantes do case, etc
c.
 An
nexos
Pode ser colocad
da, opcionalmente, umaa seção de anexos com
mpostos por gráficos, ta
abelas,
ações, fotoss, documento
os, vídeos, etc. com alusões aos fatos
f
descrittos no case,, para
ilustra
melho
or avaliação do trabalho,, facilitando o encadeame
ento da leitura dos juradoos.

IMPO
ORTANTE:
O me
esmo case nã
ão poderá se
er inscrito em
m mais de um
ma categoria
a. O envio dee um mesmo
o case
para mais de uma
a categoria poderá
p
repressentar a sua desclassifica
ação.
URADOS
7. JU
O IB
BRAM/Programa MINERA
AÇÃO definiráá a compossição dos ju
urados do PPrêmio “Melhores
Práticcas em Saúd
de e Seguran
nça do Trabaalho 2018”, entre
e
profissionais do meercado, servidores
públiccos com nottório saber e reconhecid
da experiênccia e professsores dos m
maiores centrros de
educa
ação e pesq
quisa do PA
AÍS. Serão convidados a fazerem o trabalho voluntariam
mente,
confo
orme especifiicidade de ca
ada categoriaa.
O nom
me dos jurad
dos será divu
ulgado na ocaasião da deccisão final do prêmio.
Não ccaberá nenh
hum tipo de recurso às d
decisões ado
otadas pelos jurados do Prêmio “Melhores
Práticcas em Saúde e Segurançça do Traballho na Minera
ação 2018”.
O júrri escolhido para o Prêm
mio “Melhorres Práticas em Saúde e Segurançaa do Trabalho na
Minerração 2018” poderá, a se
eu critério, e liminar qualq
quer um dos cases apressentados, se julgálo inccompetente ao
a tema esco
olhido.
Questões omissass neste regu
ulamento serrão decididass pela Comisssão Organizzadora do Prrêmio,
na.
de forma soberan
VALIAÇÃO
8. AV
A ava
aliação dos cases
c
será rea
alizada em 2 etapas confforme abaixo
o:
 1ªª etapa/cla
assificação preliminar:
p
Nesta
a etapa serão
o selecionad
dos pelos juraados os 03 (três)
(
melhores cases dee cada categ
goria a
partirr dos critérioss abaixo:
 Grrau de inovação do case – 30 PONTO
OS
 Co
omprovação dos resultad
dos obtidos ccom a implem
mentação do case – 20 PO
ONTOS
 En
nvolvimento e conhecim
mento dos e mpregados das ações apresentadas
a
s pelo case
e – 20
PO
ONTOS

 Im
mpacto das ações de SS
ST apresentaadas pelo ca
ase em outrros setores dda empresa – 10
PO
ONTOS
Caso o case seja
a o único insscrito em su a categoria, o trabalho será analisaado pela Com
missão
julgad
dora da 1ª etapa
e
e, caso
o não seja deesclassificado
o, será avaliado e classificcado na 2ª etapa.
e
 2ªª etapa / cllassificação
o final / pai nel de case
es:
Os re
esponsáveis pelo case cla
assificados n
na 1ª etapa serão convocados a com
mparecer ao Painel
de Ca
ases, na pressença dos ju
urados, oporttunidade em
m que deverã
ão explanar ooralmente oss seus
traba
alhos.
de de Belo H
Horizonte, dia 04 de dezzembro de 22018, a parttir das
Essa etapa ocorrerá na cidad
do de MG – FIEMG.
14h, na Federação das Indústtrias do Estad
mpo de aprresentação de
d cada casse será limitado a 15 minutos
m
e nãão será permitido
O tem
exced
der este tempo.
Ao fin
nal da aprese
entação dos cases de cad
da categoria haverá um debate
d
de 100 minutos.
Caso o case não puder
p
ser rep
presentado o
oralmente ele
e será autom
maticamente desclassifica
ado na
a.
etapa
Critérrio de avaliaçção desta eta
apa:
 Exxplanação oral do case ao
o público – 2
20 pontos
9. RE
ESULTADO
O Prê
êmio “Melho
ores Práticass em Saúde e Segurançça do Trabalho na Mineeração 2018”” será
conce
edido, em ca
ada categoriia, aos cases
es que obtive
erem maior nota na som
ma das avaliações
refere
entes às 1ª e 2ª etapas, classificadoss em 1º, 2º e 3º lugares.
O ressultado do Prêmio
P
“Me
elhores Prá
áticas em Saúde e Segurança
S
d
ho na
do Trabalh
Mine
eração 201
18” será div
vulgado em 20 de nov
vembro de 2018, no site do Prog
grama
MINE
ERAÇÃO (ww
ww.programa
amineracao.o
org.br), até às
à 17h.
A sole
enidade de entrega
e
do Prêmio
P
aconttecerá no dia
a 04 de dez
zembro de 2018, às 14
4h, na
cidad
de de Belo Ho
orizonte – MG
G, na FIEMG
G- Federação das Indústriias do Estadoo de Minas Gerais,
G
av. do
o Contorno 4520/4º
4
anda
ar, quando sserá divulgad
da a classifica
ação final daa premiação.

As em
mpresas partticipantes de
everão asseg
gurar presen
nça de, pelo menos, um representan
nte na
solen
nidade de pre
emiação que ordenará em
m Belo Horizo
onte/MG.

IMPO
PORTANTE: Os
O eventua
ais custos dde deslocam
mento, alim
mentação e hospedagem
em do
repreesentante daa empresa ser
erão de respoonsabilidade da
d empresa vencedora.
10.

PREMIAÇÃO

Os ca
cases premiaados em prim
meiro, segu ndo e terce
eiro lugares nas diferenttes categorias do
Prêmio “Melhoress Práticas em
m Saúde e S
Segurança do Trabalho na Mineraçãão 2018”rece
eberão
ealizar no dia 04/12/20188.
um trroféu no evento da solenidade de enttrega a se re
Os ca
cases premiaados em prim
meiro, segu ndo e terce
eiro lugares nas diferenttes categorias do
Prêmio “Melhoress Práticas em
m Saúde e Seegurança do Trabalho na Mineração 22018” deverã
ão ser
ente pela eq
quipe/empressa responsáv
vel pela elabooração do mesmo,
apressentados ao público prese
na so
olenidade de premiação, dia 04/12/2 018. Esta ap
presentação valerá 20 poontos na ava
aliação
final.
mpresas partticipantes serrão beneficiaadas pela div
vulgação instiitucional connforme abaixo
o:
As em
1º lu
ugar: um re
epresentante de cada em
mpresa vence
edora será convidado
c
a aapresentar o case
em P
Painel Específ
ífico de SST durante o 1
18º Congressso Brasileiro de Mineraçãão - IBRAM, a ser
realizzado em 2019
9.
1º, 2
2º e 3º lugares: Os ca
ases premiaddos terão a elaboração
e
de
e matéria jorrnalística que
e será
divulg
gada no Porttal da Minera
ação e/ou ou tros meios de
d divulgação
o do IBRAM
M.

IMPO
PORTANTE: Os
O eventua
ais custos dde deslocam
mento, alim
mentação e hospedagem
em do
repreesentante daa empresa ser
erão de respoonsabilidade da
d própria empresa.
em

