
  
 

 
 

REGULAMENTO DA GINCANA 

“SERVIDOR SOLIDÁRIO: DOANDO VIDAS” 
 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Este Regulamento dispõe sobre a organização da Gincana “Servidor Solidário: Doando 

Vidas”, no âmbito do Poder Executivo de Cascavel. A Gincana faz parte da Política de 

Valorização dos Servidores, propiciando atividades que integram as Secretarias 

Municipais e os servidores públicos, exercitando o espírito de liderança, motivação e, 

principalmente, a solidariedade.  

1.2 A Gincana irá promover uma competição saudável entre os servidores públicos dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo de Cascavel-Paraná além de intensificar as 

doações de sangue e medula óssea, através de esforços dos servidores públicos de 

Cascavel. 

1.3 A disputa ocorrerá entre as Secretarias que compõe a estrutura administrativa do 

Município, conforme disposto no Anexo II, a fim de garantir a competitividade na 

Gincana, as Secretarias com número reduzido de servidores foram agrupadas, levando-

se em consideração as relações de trabalho entre elas. 

1.4 A realização da Gincana se dará em parceria com o projeto “Vida por Vidas” do Colégio 

Adventista de Cascavel e com o Hemocentro de Cascavel. 

1.4.1 O projeto Vida por Vidas existe desde 2005 na instituição de ensino, e tem a 

intenção de contribuir com os hemocentros através do incentivo a doação de 

sangue. 

1.5 Poderão participar da Gincana os servidores públicos ativos, efetivos ou comissionados, 

do Poder Executivo de Cascavel conforme Anexo II. 

1.6 Todos os servidores públicos que participarem da Gincana estarão sujeitos às condições 

estabelecidas neste Regulamento. Não serão aceitas alegações de desconhecimento 

deste documento, já que será dada a necessária e suficiente publicidade ao mesmo, 

com o apoio imperioso das Gestões de Pessoas das Secretarias. 



1.7 Eventuais omissões deste Regulamento serão sanadas pela Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Gestão de Pessoas, divisão 

organizadora do evento. 

2. DA COMPETIÇÃO 

2.1 A Gincana se dará em forma de competição entre as Secretarias e, para garantir a 

isonomia na disputa, será considerada a representatividade em percentual, de acordo 

com número de servidores públicos dispoto no Anexo II, seguindo o seguinte cálculo:  

                         T.P.S. 
                   nº servidores                           

T.P.S. = Total de Pontuações da Secretaria.  

nº servidores: Total de servidores lotados na Secretaria. 

2.2 Será premiada a Secretaria ou grupo de Secretarias que mais pontuar, seguindo a 

tabela estabelecida no Anexo I deste Regulamento. 

2.3 Caberão às Secretarias a promoção e o incentivo de seus servidores a participarem 

da Gincana, usando de seus próprios recursos para alcançarem o maior número 

possível de doadores de sangue e/ou de cadastro para doação de medula óssea. 

3 DAS DOAÇÕES 

3.1 As doações de sangue e cadastro para doação de medula óssea deverão ser 

efetivadas no Hemocentro de Cascavel, situado na Rua Avaetés, 370 – Santo Onofre, 

em Cascavel-Paraná, no período de 12/10/2018 a 09/11/2018 no horário de 

funcionamento da Unidade (segunda a sexta, das 07h30min às 11h e das 13h às 

16h). 

3.2 Segundo o Ministério da Saúde, os requisitos para doação de sangue são: 

I. Esteja alimentado. Fazer refeições leves e não gordurosas, nas 4 horas que 
antecedem a doação; 

II. Não ter ingerido bebidas alcoólicas e nem uso de maconha nas últimas 12 
horas; 

III. Não estar gripado, resfriado ou em processo alérgico; 

IV. Não ter tomado antibiótico nos últimos 15 dias; 

V. Ter repousado bem na noite antes da doação; 

VI. O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem feridas ou 
machucados no corpo; 

VII. Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas); 

VIII. Ter idade entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias; 
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IX. O limite de idade para primeira doação é de 60 anos; 

X. Não ter se exposto ao risco de contrair o vírus da AIDS; 

XI. Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva (micropigmentação) 
nos últimos 12 meses. No caso de piercing na cavidade oral e/ou na região 
genital, aguardar 12 meses após a retirada; 

XII. Não ter diabetes; 

XIII. Não estar grávida, nem com suspeita de gestação; 

XIV. Não estar amamentando, ao menos que o parto tenha ocorrido há mais de 12 
meses; 

XV. Não estar acompanhado de crianças, sem acompanhante na hora da doação; 

XVI. Apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial: RG., 
carteira profissional, carteira de motorista, etc. 

3.3 Caso o servidor esteja cumprindo o intervalo necessário entre as doações de sangue 

(intervalo de 60 dias entre cada doação para os homens e intervalo de 90 dias para as 

mulheres), este poderá apresentar o comprovante de sua útlima doação. 

3.4 Os servidores doadores deverão apresentar uma cópia do comprovante de doação de 

sangue fornecido pelo Hemocentro e/ou do cadastro para doação de medula óssea, 

até o prazo máximo de 13/11/2018, à Gestão de Pessoas de sua Secretaria. 

3.5 Aos servidores cuja jornada de trabalho seja inferior a 8 horas diárias, 

preferencialmente que sua doação ocorra fora do horário de trabalho do servidor. 

3.6 O servidor poderá ausentar-se momentaneamente de seu local de trabalho para fazer 

sua doação, desde que previamente autorizado por sua chefia imediata e que sua 

ausência não cause prejuízos ao serviço. 

3.6.1 Para fins de justificativa de sua ausência para doação de sangue, o servidor 

deverá apresentar o atestado de doação na Divisão de Medicina e Segurança do 

Trabalho até um dia após a doação. 

3.6.1.1 Em caso de impossibilidade da doação, o servidor deverá apresentar a 

declaração de comparecimento ao Hemocentro, adotando o mesmo 

procedimento para a entrega do atestado de doação. 

3.6.1.2 O atestado médico ou a declaração de comparecimento apresentados 

na Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho não serão pontuados, 

devendo ser observado o item 3.3 deste regulamento. 

3.6.1.3 Considerando que o servidor da Prefeitura de Cascavel tem garantido o 

direito a apenas 1 (um) dia de afastamento para doação de sangue no 

período de 1 (um) ano sem prejuízo em seus vencimentos, caso o 



servidor já tenha usufruido desse dia, este poderá optar em apresentar 

o comprovante de sua última doação, desde que realizada nos útlimos 

12 meses, a contar do dia 09/11/2018. 

3.6.2 Uma vez que não há previsão legal de afastamento para o cadastro para doação 

de medula óssea, preferencialmente que este seja realizado juntamente a 

doação de sangue nos termos do item 3.5. 

3.7 A relação dos servidores que realizaram a doação de sangue e o cadastro para 

doação de medula óssea estará disponível para acompanhamento no sistema de 

intranet do Muncípio e após o encerramento do período de doações, no Portal do 

Servidor. 

4 DA APURAÇÃO DO RESULTADO 

4.1 Após o encerramento do prazo disposto no item 3.3, serão apurados os quantitativos 

de comprovantes apresentados, aplicando-se o cálculo de proporcionalidade entre as 

Secretarias conforme o disposto no Anexo II, sendo considerada vencedora a 

Secretaria ou grupo de Secretarias que tiver o maior número de pontos, somando 

doação de sangue e o cadastro como doador de medula óssea. 

4.2 Será feita a média ponderada para apurar a Secretaria ou grupo de Secretarias 

vencedora levando em conta a quantidade de servidores do órgão e a quantidade de 

doação, conforme disposto no item 2. 

4.3 O resultado final com a classificação das Secretarias (conforme Anexo II) será 

divulgado no Portal do Servidor na data provável de 23/11/2018. 

5 DA PREMIAÇÃO 

5.1 A Secretaria ou grupo de Secretarias vencedoras serão premiados com Troféu 

recebendo o Título de “SECRETARIA SOLIDÁRIA: Doando Vidas”. 

5.1.1 Na ocasição de um grupo de Secretarias serem vencedoras, todas as 

Secretarias que compõe o grupo receberão seu Troféu e o Título. 

5.2 A Solenidade para premiação ocorrerá em data e local a serem divulgados 

oportunamente. 

Cascavel, 11 de outubro de 2018. 

 

 



ANEXO I 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Doação Forma Pontuação 

Doação de Sangue Cada Doação 50 pontos 

Cadastro para doação 
de medula óssea Cada Cadastro 50 pontos 

 

ANEXO II 
 

RELAÇÃO DAS SECRETARIAS EM DISPUTA 

Secretarias 
Número total de 

servidores* 

Gabinete do Prefeito 
Gabinete do Vice-Prefeito 
Unidade Central de Controle Interno - UCCI 
Secretaria Municipal de Comunicação Social 
Secretaria de Casa Civil, Transp., Prev. e Comb. a Corrupção 

38 

Procuradoria Geral 31 

Território Cidadão Cascavel Desenv. Territorial 
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico 
Companhia Mun. de Habitação de Cascavel - Cohavel 

54 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão** 
Inst. de Prev. e Assist. aos Serv. Publ. Munic. de Cvel - IPMC 209 

Secretaria Municipal de Finanças  114 

Secretaria Municipal de Educação  4.865 

Secretaria Municipal de Saúde  2.287 

Secretaria Municipal de Assistência Social  354 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente  70 

Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas  109 

Secretaria Municipal de Agricultura  99 

Secretaria Municipal de Polít. sobre Drogas e Prot. a Comunidade  266 

Secretaria Municipal de Cultura e Esportes  
Fundação Municipal de Esportes e Cultura 128 

Fund. p/ o Desenv. Cientif. e Tecnologico - Fundetec  40 

Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC 63 

Adm. dos Cemitérios e Serv. Funer. de Cascavel - Acesc  48 

* números relativos a 28/08/2018, considerando todos os servidores lotados nas referidas Secretarias. 

** incluindo Agência do Trabalhador 

 

 



ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DA GINCANA SERVIDOR SOLIDÁRIO: DOANDO VIDAS 

ETAPA DATA 

Publicação do Regulamento 11/10/2018 

Período para doação de sangue e cadastro para doação de 
medula óssea 

12/10/2018 a 09/11/2018 

Último dia para a entrega dos comprovantes de doação e do 
cadastro doação de medula óssea 

13/11/2018 

Apuração do resultado 19/11/2018 a 22/11/2018 

Data provável para divulgação do resultado 23/11/2018 

 


