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REGULAMENTO

SERVIDOR EM CENA

1. Do objetivo: Materializar o propósito da Secretaria de Gestão de Pessoas da
Prefeitura Municipal de Joinville, qual seja "despertar o orgulho e a potência do servidor
público para atender a comunidade com excelência", através de seleção de até 7 (sete)
servidores que possuam e queiram compartilhar histórias relacionadas ao referido

propósito, inspiradoras e inovadoras, as quais serão apresentadas pelos próprios
servidores.

2. Dos participantes: Servidores da Prefeitura Municipal de Joinville, independentemente
do vínculo.

3. Dos critérios para seleção: Serão selecionados servidores que apresentarem
histórias que contenham: 1. Relação com o propósito da Secretaria de Gestão de
Pessoas; 2. Inspiração; 3. Inovação.

4. Das etapas: 1. Inscrição; 2. Seleção dos servidores, através de comissão; 3.
Apresentação das histórias pelos servidores selecionados.

5. Das inscrições: Os servidores interessados em compartilhar suas histórias, poderão

realizar a inscrição através de formulário eletrônico, através do link:
joinville.sc.gov.br/eventos/inscricao-selecao-projeto-servidor-em-cena-2018, momento em

que deverá responder à pergunta "Por que a sua história merece ser compartilhada?"

6. Dos resultados: Os nomes dos servidores selecionados serão divulgados na "Área do
Servidor", no site da Prefeitura Municipal de Joinville.

7. Das apresentações: Os servidores selecionados realizarão a apresentação de suas

histórias, no tempo máximo de 12 (doze) minutos cada, para os demais servidoresre
convidados, no Teatro Juarez Machado, na noite de 31 de outubro de 2018.
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8. Do cronograma:

Data Evento

20/09/2018 Publicação do Regulamento

20/09/2018 a 03/10/2018 Recebimento das inscrições para seleção

04/10/2018 e 05/10/2018 Seleção de servidores

08/10/2018 Divulgação dos nomes dos servidores selecionados

15/10/2018 a 30/10/2018
Recebimento das inscrições para assistir às
apresentações

31/10/2018 Apresentações

Em caso de dúvida, entre em contato:
E-mail: adho@joinville.sc.gov.br Telefone: 3431-3135

Francieli Cri 'ini .chultz
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