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DINÂMICA DE GRUPO

A Dinâmica de Grupo surgiu em 1914, tendo-se como seu criador o cientista comportamental Kurt Levy, fundamentando-se de
que o homem vive em grupos.

Durante muito tempo a técnica de Dinâmica de Grupo vinha sendo utilizada somente na área de treinamento, mais
precisamente para integração de pessoal, psicoterapia em grupo, cooperação, liderança, iniciativa, criatividade, aquecimento,
etc.

Mais recentemente, o método vem sendo utilizado para seleção de pessoal, pelo fato deste, fornecer uma rica informação do
indivíduo, mesmo antes do trabalho.

A aplicação da referida técnica, não se pretende dar soluções aos problemas que surgem.

A finalidade é despertar nas pessoas a consciência de que os mesmos existem, e caberá a responsabilidade individual
enfrentá-los e a procura da solução que os mesmos requerem.

Ao animador do grupo cabe esclarecer as situações, levar as pessoas a interiorizar seus problemas, provocar uma sincera
reflexão, despertar a solidariedade grupal e ainda criar um ambiente de compreensão e de aceitação mútua, de autêntica
fraternidade e de acolhida, para que cada qual, sustentando psicologicamente, encontre resposta positiva às suas inclinações
naturais de segurança, de reconhecimento, de aceitação e de valorização pessoal.

Durante a sessão, o avaliador (ou grupo de avaliadores) deverá atentar-se à cada participante e avaliar:
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• liderança;
• comunicação;
• espírito empreendedor;
• conhecimento profissional;
• cooperativismo;
• aptidões;
• personalidade;
• inteligência;
• e outros fatores variáveis.

Exemplo:

Abrigo subterrâneo

Objetivo: Criar várias discussões em torno do texto, de maneira que o participante possa apresentar o seu perfil pessoal e
profissional.

Animador: Deverá orientar o grupo da seguinte maneira:

• o grupo está, neste momento, passando pela segunda guerra mundial, onde há bombardeios, campos minados, etc.;
• há apenas uma caverna, em que o grupo poderá ser abrigado;
• cada participante deverá escolher apenas 3 pessoas relacionadas a seguir, para se abrigar juntamente;
• após escolhidos os 3 companheiros, solicitar a cada participante justifique por que da escolha destes.
• coloque o grupo para discutir o tema e opiniões individuais.

Duração: aproximadamente 40 minutos.

Texto:

• Um violinista, com 40 anos de idade, narcótico viciado;
• Um advogado, com 25 anos de idade;
• A mulher do advogado, com 24 anos de idade, que acaba de sair do manicômio. Ambos preferem ou ficar juntos no abrigo,

ou fora dele;
• Um sacerdote, com a idade de 65 anos;
• Uma prostituta, com 35 anos de idade;
• Um ateu, com 20 anos de idade, autor de vários crimes;
• Uma universitária que fez voto de castidade;
• Um físico, com 28 anos de idade, que só aceita entrar no abrigo se puder levar consigo sua arma;
• Uma menina, com 12 anos de idade, e baixo nível mental;
• Um homossexual, com 47 anos de idade.

TRABALHO EM ALTURA - CRIAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA -
CONSULTA PÚBLICA

A Portaria nº 232, de 09/06/11, DOU de 10/06/11, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, disponibilizou para consulta
pública o texto técnico básico de criação de Norma Regulamentadora sobre Trabalho em Altura. Na íntegra:

O Secretário de Inspeção do Trabalho Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, e em face do disposto no art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e no art. 4º da Portaria MTE nº 1.127, de 02 de outubro de 2003,
resolve:
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Art. 1º - Disponibilizar para consulta pública o texto técnico básico para criação da Norma Regulamentadora sobre Trabalho
em Altura, disponível no sitio: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normasregulamentadoras-1.htm.

Art. 2º - Fixar o prazo de sessenta dias, após a publicação deste ato, para o recebimento de sugestões ao texto, que deverão
ser encaminhadas para o e-mail: normatizacao.sit@mte.gov.br ou via correio para o endereço: MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Coordenação-Geral de Normatização e Programas (Esplanada
dos Ministérios - Bloco F - Anexo B - 1º Andar - Sala 107 - CEP 70059-900 - Brasília/DF).

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO BIGNAMI

NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMISSÃO NACIONAL TRIPARTITE

A Portaria nº 233, de 09/06/11, DOU de 10/06/11, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, estabeleceu a competência e a
composição da Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 12. Na íntegra:

O Secretário de Inspeção do Trabalho Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto nº 5.063, de 03 de maio de 2004 e em face do disposto no art. 9º da Portaria MTE nº 1.127, de 03 de outubro de 2003,
resolve:

Art. 1º - A Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos - (CNTT NR-12), criada pela Portaria SIT nº 197, de 17 de dezembro de 2010, tem por competência:

I - elaborar e divulgar instrumentos e materiais consultivos que contribuam para a implementação do disposto na Norma
Regulamentadora nº 12;

II - incentivar a realização de estudos e debates visando ao aprimoramento permanente da legislação;

III - avaliar distorções ou efeitos não previstos ou não pretendidos da regulamentação;

IV - sugerir, quando necessária e ouvida a Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP, a criação de grupos de trabalho,
subcomissões e comissões estaduais ou regionais; e

V - contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das práticas da regulamentação, propondo atualizações ou alterações na
legislação.

Art. 2º - A CNTT da NR-12 compõe-se de cinco membros titulares representantes das bancadas de Governo, dos
Empregadores e dos Trabalhadores, nomeados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, conforme indicação formal do
Coordenador da bancada na CTPP.

Art. 3º - A CNTT da NR-12 obedecerá ao regimento interno das Comissões Nacionais Tripartites Temáticas estabelecido pela
Portaria SIT nº 186, de 28 de maio de 2010.

Art. 4º - A CNTT da NR-12 será coordenada por representante da bancada do Governo, designado pelo Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho - DSST/SIT.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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NR 13 - CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO
COMISSÃO NACIONAL TRIPARTITE

A Portaria nº 234, de 09/06/11, DOU de 10/06/11, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, constituiu e estabeleceu a
competência e a composição da Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 13. Na íntegra:

O Secretário de Inspeção do Trabalho Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto nº 5.063, de 03 de maio de 2004 e em face do disposto no art. 9º da Portaria MTE nº 1.127, de 03 de outubro de 2003,
resolve:

Art. 1º - Constituir a Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão
(CNTT NR-13).

Art. 2º - A CNTT NR-13 tem por competência:

I - elaborar e divulgar instrumentos e materiais consultivos que contribuam para a implementação do disposto na Norma
Regulamentadora nº 13;

II - incentivar a realização de estudos e debates visando ao aprimoramento permanente da legislação;

III - avaliar distorções ou efeitos não previstos ou não pretendidos da regulamentação;

IV - sugerir, quando necessária e ouvida a Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP, a criação de grupos de trabalho,
subcomissões e comissões estaduais ou regionais; e

V - contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das práticas da regulamentação, propondo atualizações ou alterações na
legislação.

Art. 3º - A CNTT da NR-13 compõe-se de quatro membros titulares representantes das bancadas de Governo, dos
Empregadores e dos Trabalhadores, nomeados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, conforme indicação formal do
Coordenador da bancada na CTPP.

Art. 4º - A CNTT da NR-13 obedecerá ao regimento interno das Comissões Nacionais Tripartites Temáticas estabelecido pela
Portaria SIT nº 186, de 28 de maio de 2010.

Art. 5º - A CNTT da NR-13 será coordenada por representante da bancada do Governo, designado pelo Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho - DSST/SIT.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

RENATO BIGNAMI
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NR 34 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL

COMISSÃO NACIONAL TRIPARTITE

A Portaria nº 235, de 09/06/11, DOU de 10/06/11, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, estabeleceu a competência e a
composição da Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 34. Na íntegra:

O Secretário de Inspeção do Trabalho Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto nº 5.063, de 03 de maio de 2004 e em face do disposto no art. 9º da Portaria MTE nº 1.127, de 03 de outubro de 2003,
resolve:

Art. 1º - A Comissão Nacional Tripartite Temática da Norma Regulamentadora nº 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho
na Indústria da Construção e Reparação Naval - (CNTT NR-34), criada pela Portaria SIT nº 200, de 20 de janeiro de 2011, tem
por competência:

I - elaborar e divulgar instrumentos e materiais consultivos que contribuam para a implementação do disposto na Norma
Regulamentadora nº 34;

II - incentivar a realização de estudos e debates visando ao aprimoramento permanente da legislação;

III - avaliar distorções ou efeitos não previstos ou não pretendidos da regulamentação;

IV - sugerir, quando necessária e ouvida a Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP, a criação de grupos de trabalho,
subcomissões e comissões estaduais ou regionais; e

V - contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das práticas da regulamentação, propondo atualizações ou alterações na
legislação.

Art. 2º - A CNTT da NR-34 compõe-se de cinco membros titulares representantes das bancadas de Governo, dos
Empregadores e dos Trabalhadores, nomeados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, conforme indicação formal do
Coordenador da bancada na CTPP.

Art. 3º - A CNTT da NR-34 obedecerá ao regimento interno das Comissões Nacionais Tripartites Temáticas estabelecido pela
Portaria SIT nº 186, de 28 de maio de 2010.

Art. 4º - A CNTT da NR-34 será coordenada por representante da bancada do Governo, designado pelo Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho - DSST/SIT.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

RENATO BIGNAMI

Matenha-se atualizado em todas as rotinas de DP e RH. Faça já a sua
assinatura semestral. Visite o nosso site. Fácil e rápido!
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Todos os direitos reservados
Todo o conteúdo deste arquivo é de propriedade de V. T. Sato (Sato Consultoria). É destinado somente para uso pessoal e não-comercial. É

proibido modificar, licenciar, criar trabalhos derivados, transferir ou vender qualquer informação, sem autorização por escrito do autor. Permite-
se a reprodução, divulgação e distribuição, mantendo-se o texto original, desde que seja citado a fonte, mencionando o seguinte termo: "fonte:

www.sato.adm.br"


