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Clínica do Trabalho: atendimento psicológico individual
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atendimento ao grupo de supervi-
são de orientadores(as) educacio-

lar e com a Educação.
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sadas em participar da supervisão 
aos orientadores educacionais do 
Sinpro-DF deverão enviar solicita-
ção de agendamento pelo email 
faleconoscosaudetrabalhador@
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Supervisão a orientadores educacionais é peça-chave para melhor vivência
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O Sinpro em parceria
com o CED Stella dos
Cherubins, convida


