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1ª Olimpíada Saúde do Servidor Público de São Sebastião 

 
REGULAMENTO GERAL A Prefeitura de São Sebastião faz saber que, em parceria 
com a Secretaria de Esportes, realizará a 1ª olimpíadas da saúde do servidor, para 
servidores municipais de São Sebastião, no período de outubro a dezembro de 
2017, conforme o regulamento a seguir: 
OBJETIVOS  
 
A 1ª OLIMPÍADA DA SAÚDE DO SERVIDOR, promovida pela Prefeitura Municipal 
tem os seguintes objetivos: 
 
I. Promover a qualidade de vida; 

II.  Integrar os servidores aos ambientes em que o mesmo interage e ampliar a 

participação de sua família em seu mundo profissional;  

III.  Valorizar os servidores, gerando maior conhecimento da influência de seu 

trabalho na cidade;  

IV.  Estimular os servidores a criar o hábito de vida saudável por meio da prática 

de atividades esportivas e recreativas. 

 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

-Considera-se para fins desta Olimpíada todos os servidores efetivos ativos, 
comissionados, estagiários, da Prefeitura Municipal de São Sebastião, Fundação 
Deodato Santana, Câmara Municipal, Fundação de Saúde São Sebastião; 

-Cada servidor somente poderá participar por uma equipe, sob pena de 
desclassificação; 

-As equipes serão formadas por 5 servidores independentes da secretaria via 
sorteio. 

 
 

INSCRIÇÕES  
 

 As inscrições devem ser enviadas de 04 de outubro a 13 de outubro de 
2017, no seguinte endereço: SEESPSAOSEBASTIAO@GMAIL.COM 
 

SOLENIDADE DE ABERTURA  
 

- A Abertura da 1ª Olimpíada 16 de outubro de 2017, às 19h na Rua da Praia; 
 -Será realizado solenidade oficial de abertura;  
- Para participação na solenidade de abertura/ será computado pontos 
conforme descrito abaixo: 
-Após a abertura terá a primeira atividade valendo ponto. 
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CONTAGEM DE PONTOS 
 

-haverá três tipos de pontuação; individual, por equipe e por secretaria. 
-a pontuação será:  
I. Participação por vivência – 1 ponto na contagem individual e 1 ponto na 
contagem por equipe 
II. A secretaria de esportes realizará uma avaliação física para analisar os 
seguintes itens: peso corporal, peso muscular, peso de gordura, peso ósseo e 
peso residual. E fará uma reavaliação ao final das olimpíadas e a pontuação 
será: 1 ponto por kg de musculo ganho, no individual e na equipe e 1 ponto 
por quilo de gordura perdido; 
 III. Na pontuação por secretaria, a participação do secretário vale 5 pontos 
para secretaria e 1 ponto por funcionário participante. 
 

PREMIAÇÃO 
 

 A premiação ocorrerá da seguinte forma: 
 
I. Individual, o servidor que somar mais pontos nas vivências e 

reavaliações. 

II. Equipe, que somar mais pontos nas vivências e reavaliações. 

III.  Premiação especial para a secretaria mais participativa, que será a 

secretaria com maior número de participantes independentes da 

equipe e participação do secretário nas vivencias. 

IV. Os servidores inscritos na 1ª OLIMPÍADA desde já autorizam o uso de sua 
imagem para publicação no site da Prefeitura e Facebook. 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 A Comissão Organizadora será constituída por 08 (oito) membros com a finalidade 
de organizar e realizar toda a competição em suas diversas vivencia: 
-Fernando Lucas – SEESP 
-Matheus Costa – SEESP 
-Anne Faria – SEESP 
-Carlos – SESAU 
-Denise Passareli – SESAU 
-David Camargo – SEESP 
-Leandro Faria – SEESP 
Todos os casos omissos serão julgados e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
suas decisões produzirão efeitos imediatos não cabendo por parte das equipes 
participantes. 

 
 


