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I - DOS OBJETIVOS  

 

Art. 1º. - A Gincana dos Servidores Municipais é uma promoção da Secretaria Municipal 

de Gestão Pública, através da COMPAQ e será realizada entre os dias 21 a 28 de 

Outubro, tendo por principais objetivos comemorar o Dia do Servidor Público, 

promovendo a integração dos funcionários, incentivando suas manifestações artístico-

culturais, disseminando o espírito de solidariedade e propiciando o lazer e a prática de 

atividades.  

 

II - DA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO  

 

 Art. 2º. - A coordenação, execução e avaliação da Gincana dos Servidores Municipais 

ficará a cargo da COMPAQ e de uma Comissão de Planejamento, Coordenação e 

Julgamento competindo-lhes, dentre outras, as funções de elaboração, divulgação, 

recebimento das tarefas da gincana e homologação das pontuações referentes ao 

cumprimento das tarefas e ao resultado das competições.  

Parágrafo Único - A Comissão de Planejamento, Coordenação e Julgamento 

centralizará seus trabalhos nas dependências da COMPAQ. 

 

Art. 3º. - As reclamações e contestações referentes às tarefas e/ou seu cumprimento, 

bem como a sua homologação, serão encaminhadas a referida Comissão por escrito no 

prazo máximo de 01 (uma) hora após o surgimento da questão, que as julgará no prazo 

máximo de 01 (uma) hora, contada do seu recebimento.  

 

III - DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 Art. 4º. - As atividades relativas à Gincana obedecerão aos seguintes prazos e 

calendário:  

a) Inscrição das equipes: de 19 e 20 de outubro de 2021, das 8h ás 11h30min e das 

13h30min às 16h na sala da COMPAQ. 

      b) Homologação das inscrições: 20 de outubro de 2021, às 16h30min. 

      c) Entrega das tarefas: Dias 21, 22, 25, 26 e 27 de outubro na sala da COMPAQ às 

15h. 

      d) Apresentação das tarefas: Dia 28 de outubro a partir das 18h, no CTG Presilha do 

Rio Grande;  
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      e) Homologação dos resultados e premiação: Dia 28 de outubro após o 

jantar/palestra. 

 

IV - DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

 Art. 5º. - Para a participação na Gincana dos Servidores Municipais serão aceitas 

inscrições de equipes por secretaria ou mista, com no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 

(quinze) integrantes, todos servidores, ativos, da Prefeitura Municipal de Bom Jesus. As 

inscrições serão feitas diretamente na sala da COMPAQ, no período descrito no Art.º 4. 

§ 1º - O pedido de inscrição de equipe será obrigatoriamente acompanhado da relação 

dos seus componentes (anexo 1), incluindo nomes e número de matrícula, além da 

indicação, dentre eles, do servidor responsável pela equipe ( coordenador) e seu 

suplente. 

 § 2º - É obrigatória a adoção por cada equipe inscrita de um nome, um crachá de 

identificação e um grito de guerra, devendo os mesmos expressarem ideias sugestivas, 

inteligentes e respeitosas.  

    º - É facultada plena liberdade à constituição de equipes, respeitado o disposto no 

caput deste artigo, permitindo-se inclusive composições com integrantes de mais de um 

órgão ou de mais de um local de trabalho.  

§ 4º - No ato da inscrição, a equipe receberá da Comissão de Planejamento, 

Coordenação e Julgamento um Passaporte que poderá ser passado pelo responsável a 

qualquer outro integrante do grupo para fins de recebimento e entrega de tarefas.  

 

Art. 6º. - As equipes deverão  apresentar-se devidamente identificadas nas provas, a não 

ser em casos que isto seja reconhecidamente impossível. 

 

 V - DAS TAREFAS  

 

Art. 7º. - As tarefas poderão ser  constituídas de atividades cognitivas, culturais, 

históricas, beneficentes , artísticas, esportivas, entre outras a critério da Comissão de 

Planejamento, Coordenação e Julgamento. 

 Art. 8º. - Cada tarefa terá pontuação determinada pela Comissão de Planejamento, 

Coordenação e Julgamento. 

Art. 9º - O encerramento da gincana dar-se-á após o jantar/palestra com a revelação dos 

pontos obtidos por cada equipe,  no dia 28 de Outubro de 2021 , no CTG Presilha do Rio 

Grande com posterior entrega da premiação para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º 

lugar .  

 

Art.10. - Ao final das tarefas e competições será declarada vitoriosa a equipe que tiver o 

maior somatório de pontos no conjunto das provas, ficando em primeiro lugar. 
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VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.11.   As atividades/tarefas da gincana ocorridas entre 21 até 28 de outubro não 

poderão interferir no desempenho das atividades dos Servidores e de suas cargas 

horárias; aos servidores partipantes será contabilizada a carga horária de 4 horas no 

certificado emitido pela COMPAQ. 

 

Art.12. Todos os Servidores participantes estarão sujeitos às condições deste 

Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento deste documento, já 

que será dada a necessária e suficiente divulgação.  É de responsabilidade do 

Coordenador da equipe a ampla divulgação junto aos integrantes de sua equipe, sendo 

que os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela Comissão de 

Planejamento, Coordenação e Julgamento. 

 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E JULGAMENTO 
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Anexo 1 – Ficha de Inscrição 

 

GINCANA DOS SERVIDORES  

2021 

 
Nome da Equipe:  

Coordenador(a):  

Contatos:   

Celular e-mail 

Coordenador (a) 
suplente: 

 

Contatos:   

Celular e-mail 

 
 

Observação: As equipes serão formadas por no mínimo 10 e máximo de 15 servidores. 

Ordem Nome do servidor participante Secretaria Matrícula 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

11. 
   

12. 
   

13. 
   

14. 
   

15. 
   

Bom Jesus,___________ de_________________de 2021. 
 

 

Assinatura do(a) Coordenador(a) da Equipe 


