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GRUPO ESPAÇO SESMT 

Criado em 01/05/2006 
REGULAMENTO DO GRUPO ESPAÇO SESMT 

 

INTRODUÇÃO 
 
 O Grupo Espaço SESMT foi criado em 01/05/2006 com o objetivo principal de 
proporcionar aos seus membros integrantes um meio comum para troca de informações, 
aperfeiçoamento técnico profissional através de colaboração mútua.  
 Os membros, aprovados pela moderação, estão submetidos às regras desse 
regulamento para sua permanência e atividades no Grupo Espaço SESMT. Esse regulamento 
objetiva regular e/ou disciplinar a participação dos membros de forma a tornar possível a 
administração do grupo, por parte da moderação, garantindo o seu progresso. Atualmente, o 
Grupo Espaço SESMT possui mais de 5300 membros e exatamente por essa razão 
 

REGRAS BÁSICAS PARA OBSERVAÇÃO DE TODOS OS MEMBROS 
 

1. Cabe exclusivamente à moderação e a seu exclusivo critério aprovar ou reprovar a 
entrada de novos interessados em participar do Grupo Espaço SESMT; 

2. Após aprovação, a permanência do membro no Grupo Espaço SESMT fica 
rigorosamente condicionada à observância de todas as regras contidas nesse 
regulamento; 

3. As infrações relacionadas a não observância ou cumprimento das regras contidas 
nesse regulamento acarreará ao membro participante as sanções administrativas 
definidas no Quadro I anexo; 

4. A participação como membro do E-Grupo Espaço SESMT deve ser pautada pela ética, 
ajuda e respeito mútuo entre os membros, não devendo haver quaisquer formas de 
discriminação ou preconceito por cor, raça, religião, opção sexual e graduação 
profissional; 

5. Ao enviar mensagens ao grupo colocar como títulos das mensagens no campo 
"assunto" algo relevante e que faça referência direta com o conteúdo da mensagem 
e/ou arquivo anexo à mesma. Não inserir títulos ou assuntos em branco ou com 
indicação vazia, tais como: "urgente", "importante", "preciso de ajuda", "também quero", 
etc. Não utilizar o recurso "encaminhar" de seu gerenciador de e-mail para responder 
ou enviar mensagens ao grupo, pois isso faz com que o campo assunto fique 
automaticamente preenchido com algo que não faz referência com o conteúdo da 
mensagem que está sendo enviada; 

6. É expressamente proibida e combatida pela moderação o envio de mensagens ao 
grupo com conteúdo pornográfico, “palavrões” e expressões ofensivas, envio de 
mensagens com conteúdo racista ou preconceituoso, mensagens com conteúdo que 
evidencie desrespeito aos profissionais e às profissões, envio de mensagens de 
conteúdo objetivo meramente financeiro, envio de mensagens do tipo correntes, 
boatos, ações sem fundamentos; 

7. O Grupo Espaço SESMT é uma comunidade para aprimoramento profissional e ajuda 
mútua e não constitui fins comerciais ou lucrativos. Dessa forma é expressamente 
proibida, sem prévio conhecimento e aprovação da moderação, a divulgação de 
eventos comerciais, prestação de serviços de assessoria ou consultoria técnica. 
Também não é permitida a oferta, venda ou compra de produtos de produtos através 
do grupo. Essa restrição fica estendida às citações nos rodapés de mensagens 
provenientes de empresas, blogs ou similares. Formas ocultas ou disfarçadas também 
serão combatidas de forma veemente; 

8. Empresas, profissionais e instituições ou qualquer outro órgão que desejam qualquer 
tipo de divulgação - com fins comerciais e lucrativos - devem submeter previamente 



                   

http://br.groups.yahoo.com/group/espacosesmt/  

 2 

proposta para análise da moderação, que a seu exclusivo critério, poderá ou não, 
autorizar o envio ao grupo; 

9. A divulgação de sites pessoais, blogs, twitter e outras formas de promoção pessoal 
e/ou profissional fica condicionada à prévia autorização da Moderação; 

10. A divulgação de vagas e oportunidades de emprego através do Grupo Espaço SESMT 
é saudável e pode garantir colocação ou recolocação no mercado de trabalho para 
muitos colegas e membros do grupo. Porém a divulgação de vagas e oportunidades de 
emprego deverá ser feita contendo, no mínimo, as seguintes informações: e-mail de 
contato, telefone de contato, nome do contato e nome da empresa ou agência 
interessada. Não será permitida a divulgação de vagas ou oportunidades de emprego 
que não se referiam às funções ou atividades dentro da área de SST. A 
responsabilidade pelo anuncio é do anunciante e não do membro do grupo que 
encaminha ao Grupo; 

11. O envio de currículos em resposta à oportunidades ou vagas de empregos divulgadas 
no grupo deve ser feita pelo interessado(a) diretamente ao contato informado no e-
mail; 

12. É expressamente proibida a circulação, compra ou venda de Normas Técnicas da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) através do Grupo Espaço 
SESMT. Para adquirir as normas da ABNT acesse www.abnt.org.br; 

 
 
 

ANEXO - QUADRO 1 
PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO 

REGULAMENTO DO GRUPO ESPAÇO SESMT 
 

ÍTEM DO REGULAMENTO 
 

SANÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
Pelo descumprimento do item 1 

 
Não aplicável 

 
Pelo descumprimento do item 2 

 
Exclusão do membro do Grupo sem aviso prévio. 

 
Pelo descumprimento do item 3 

 
Não aplicável 

 
Pelo descumprimento do item 4 

 
Exclusão imediata do membro do Grupo. 

 
Pelo descumprimento do item 5 

 

Não aprovação da mensagem pela moderação e 
exclusão da mesma. 

 
Pelo descumprimento do item 6 

 
Exclusão do membro do Grupo sem aviso prévio. 

 
Pelo descumprimento do item 7 

 

Não aprovação da mensagem pela moderação. Em caso 
de reincidência a moderação poderá excluir o membro. 

 
Pelo descumprimento do item 8 

 
Não aplicável 

 
Pelo descumprimento do item 9 

 
Exclusão da mensagem. 
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Pelo descumprimento do item 10 

 

Não aprovação da mensagem pela moderação e 
exclusão da mesma. 

 
Pelo descumprimento do item 11 

 

Não aprovação da mensagem pela moderação e 
exclusão da mesma. 

 
Pelo descumprimento do item 12 

 

Não aprovação da mensagem pela moderação e 
exclusão da mesma. 

 
 

 
A MODERAÇÃO 

 
 
 
 
Ultima atualização do regulamento: 09/01/2011 
 
 
 

CONTATO COM A MODERAÇÃO DO GRUPO 
e-mail tecnico@segurancanotrabalho.eng.br 

 


