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Esta cartilha 
tem a finalidade de 

orientar o trabalhador 
da construção civil sobre 
os serviços oferecidos 
pelo Seconci, para que 

ele possa utilizá-lo mais 
vezes e entender melhor 

a função social da 
entidade
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O que é o Seconci-DF? 
O Serviço Social da Indústria da Construção 
Civil do Distrito Federal é uma entidade 
sem fins lucrativos, criada pelo Sindicato da 
Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF) 
e Sindicato dos Trabalhadores (STICMB). 
O Seconci-DF atende todos os trabalhadores 
do setor que atuam no Distrito Federal. Além 
da sede, Núcleo Bandeirante, mantemos 
uma importante unidade no STICMB, 
706/707 Norte, e estamos presentes nos 
canteiros de obras com diversos serviços.
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A empresa  
em que

você trabalha
contribui com o

Seconci para você
ter um serviço de 

qualidade.

Você tem direito a diversos serviços como 
dentista, médico do trabalho, cursos 
profissionalizantes, salas de aula nos 
canteiros, entre outros.
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Áreas de atuação
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Educação

• Alfabetização;
• 1º e 2º Segmentos do Ensino 
Fundamental;

• Cursos de capacitação 
(parceria com  
SESI/SENAI-DF);

• Bibliotecas itinerantes.
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Ficou interessado? 
Ligue pra gente:

(61) 3399-1888 ramal 211
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Odontologia

• Palestras sobre saúde bucal;
• Aplicação de flúor;
• Dentística (restaurações);
• Exodontia (extração);
• Endodontia (canal);
• Prótese dental;
• Trailers nas obras.

Todo tratamento é gratuito. Com exce-
ção da prótese, que terá um pequeno 
custo a ser pago ao laboratório que faz 
a peça.
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Quer fazer um tratamento 
odontológico? Peça à sua 

empresa o encaminhamento 
e venha ao Seconci com sua 

carteira de trabalho ou último 
contracheque, identidade e 
CPF e faça seu cadastro.
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Informações
(61) 3399.1888

Conjunto 3 - lotes 11, 13 e 15
Setor Placa da Mercedes

Núcleo Bandeirante
Cep: 71.732.030 - Brasília-DF

www.seconci-df.org.br

Tem mais:

A odontologia 
possui trailers para 
atendimento nos 
canteiros de obra. 
O responsável 
da sua empresa 
pode solicitar uma 
unidade móvel 
para proporcionar 
o atendimento no 
próprio local de 
trabalho.
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Medicina do 
Trabalho

Você tem diversos serviços gratuitos na 
área de saúde ocupacional e assistencial. 
Confira:

• Audiometria e acuidade visual;
• Exames admissionais, 

demissionais, periódicos, 
retorno ao trabalho e mudança 
de função;

• Consultas assistenciais;
• Convênios com clínicas 

médicas para viabilização 
de exames ocupacionais 
complementares;

• Homologação de atestados;
• Palestras com temas diversos;
• Seconci itinerante.
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Precisa de uma consulta? 
Procure o RH da sua empresa 
que ela entrará em contato 

conosco para fazer a marcação.

Seconci Itinerante
 

Temos uma equipe que vai até seu local 
de trabalho para fazer um check-up da 
sua saúde.
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Segurança do 
trabalho
Buscamos garantir sua segurança no 
ambiente onde você desempenha suas 
funções.
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O Seconci-DF oferece, a 
pedido da sua empresa:

• Montagem de CIPA;
• Curso para membros da CIPA; 
• Distribuição de cartazes de 

sinalização de segurança para os 
ambientes de trabalho;

• Distribuição de cartilha orientativa 
sobre segurança;

• Palestras com temas diversos;
• Peças teatrais com temas 

relacionados à área;
• PCMAT - Programa de Condições 

e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção;

• PPRA - Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais;

• Treinamento Admissional.
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Ficou  
interessado?  

Ligue 3399-1888 
ramal 241 e marque 

um atendimento  
com a assistente 

social.

Atende aos trabalhadores e oferece:
• Orientações sociais, previdenciárias;
• Ajuda familiar em questões 

relacionadas ao alcoolismo, drogas, 
entre outros.

Estamos à disposição para conversar, 
orientar e, se preciso for, fazer 
encaminhamentos para órgãos que 
possam te ajudar a 
resolver seus problemas.

Serviço Social
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Informações
(61) 3399.1888

Conjunto 3 - lotes 11, 13 e 15
Setor Placa da Mercedes

Núcleo Bandeirante
Cep: 71.732.030 - Brasília-DF

www.seconci-df.org.br
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