
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO TROFÉU SERVIDOR DESTAQUE 2016 

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, realiza a “IV Semana do Servidor” que terá entre 

outras atividades, o “Troféu Servidor Destaque 2016”, III edição do concurso realizado 

em duas etapas, ambas por meio de votação: uma elegendo o Servidor Destaque de 

cada órgão/unidade da Administração Direta e Indireta da PMF e uma segunda elegendo 

os 03 (três) primeiros colocados dentro desse primeiro grupo. 

DA FINALIDADE 

Art. 2º - Identificar e homenagear servidores públicos municipais ativos que se 
destacaram no exercício de suas funções no âmbito da gestão Municipal.  

 

DOS OBJETIVOS 

Art. 3º - O Troféu servidor Destaque tem por objetivo prestar homenagem aos 
servidores ativos que notadamente se destacaram no desenvolvimento de suas 
atividades, reconhecendo seu valor para a Prefeitura de Fortaleza e estimulando 
as boas práticas no serviço público, bem como incentivar os servidores públicos 
a disseminar ações de otimização e de boa conduta, representando o 
reconhecimento da dedicação especial ao serviço público, por parte de alguns 
servidores que realizam suas funções com garra e competência, servindo, ainda, 
de incentivo para que cada vez mais os servidores públicos demonstrem seu 
empenho durante o expediente de trabalho. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 4º - Serão considerados servidores aptos para concorrer os servidores de 
carreira (estatutários e celetistas) integrantes da administração Direta e Indireta, 
incluindo suas autarquias, fundações e empresas, com pelo menos três anos de 
exercício efetivo na Prefeitura Municipal de Fortaleza - completados até a data 
de abertura das inscrições (19 de outubro). 

 Parágrafo Único – Serão desclassificados os servidores que já tiverem 
sofrido penalidade administrativa com advertência ou suspensão nos dois últimos 
anos/ estejam respondendo processo administrativo ou sindicância; que possuam 
atrasos frequentes; faltas injustificadas no período dos últimos doze meses; que 
estiverem afastado das suas funções, em qualquer dos termos previstos na 
legislação vigente; ou que estejam envolvidos diretamente no processo de 
regulamentação, elaboração ou avaliação do processo relacionado à premiação.  

  
  



Art. 5º - Não podem participar membros da Comissão de Seleção e da Comissão 
Organizadora. 

Parágrafo Único – Os 03 (três) primeiros colocados da Seleção Final do 
Troféu Servidor Destaque, realizado em 2014 e 2015, não podem participar. 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º - A Comissão Organizadora é formada por representantes da Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG e deve seguir a seguinte 
composição:  

I. Presidente: Coordenadora Executiva da Assessoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (ASPLAN) da SEPOG; 

II. Membros: 3 (três) representantes da SEPOG, indicados pela Presidente 
da Comissão Organizadora. 

 

Parágrafo Único – Compete à Comissão Organizadora: coordenar todas as 
etapas do concurso, orientando e apoiando a Comissão de Seleção de cada 
órgão/entidade durante a fase de divulgação e seleção nas setoriais; publicar 
a lista dos eleitos na primeira etapa; organizar o workshop da segunda fase;  
proceder a apuração do vencedor. 

 

Art. 7º - A Comissão de Seleção é formada por representantes de cada 

órgão/entidade participante e deve seguir a seguinte composição: 

I. Presidente: Titular da pasta ou representante por ele indicado; 

II. Membros: 01 (um) representante da Assessoria de Comunicação e 01 
(um) representante da Célula de Gestão de Pessoas. 

 

Parágrafo Único – Compete à Comissão de Seleção: divulgar amplamente o 
concurso “Troféu Servidor Destaque 2016” na sua secretaria/órgão; orientar 
a primeira votação, realizada por cada setor; validar os candidatos escolhidos 
(observando os critérios de exclusão); divulgar internamente o perfil dos 
candidatos; promover a votação e apuração dos votos no seu órgão/entidade;  
validar a votação com o titular do órgão/entidade; encaminhar o resultado 
para a Comissão Organizadora; auxiliar o “Servidor Destaque” de sua unidade 
a montar a apresentação para o workshop da seleção final.  

 

DA SELEÇÃO 

Art. 8º - A seleção acontece em duas etapas: a seleção interna, realizada em 
cada órgão/secretaria, e a seleção final com votação em dois turnos.  



Art. 9º - A seleção interna, realizada em cada órgão/unidade da Administração 
Direta e Indireta da Prefeitura de Fortaleza, se dará em duas etapas: 

I. Cada coordenadoria/assessoria/diretoria procede a escolha do 
“Servidor Destaque” da sua área por votação direta. 

II. Os vencedores de cada área serão votados por todos os servidores 
do órgão, também por votação direta. 

Art. 10 - A seleção interna, realizada por cada órgão/secretaria deve seguir as 
seguintes etapas: a) votação por coordenadoria/assessoria/diretoria, b) validação 
da primeira etapa e divulgação do perfil dos candidatos; c) votação direta e 
apuração; d) repasse do nome do vencedor e do vídeo de apresentação de 
acordo com os requisitos citados no Art. 15, Parágrafo Único para a Comissão 
Organizadora até o dia 11 de novembro.  

Parágrafo Único – No caso de empate o critério de desempate utilizado será o 
tempo de serviço.  

Art. 11 - Todos os servidores, estagiários e colaboradores lotados no 
órgão/secretaria podem votar. 

Art. 12 - A seleção final será feita durante workshop, no dia 16 de novembro, 
reunindo os vencedores da seleção interna. A votação será em dois turnos: no 
primeiro os próprios “Servidores Destaque” votarão em um candidato eleito na 
seleção interna. No segundo turno, será feita nova votação com os cinco 
primeiros vencedores do primeiro turno, escolhendo o Servidor Destaque 
vencedor. 

§1º – O dispositivo utilizado para votação vedará a possibilidade de voto 
em si mesmo.  

        §2º - No caso de empate o critério de desempate utilizado será o tempo 
de serviço.  
 
Art. 13 - Antes da votação, cada órgão/unidade deverá apresentar seu candidato, 
destacando as atividades que ele desenvolve e o diferencial que explica sua 
escolha como “Servidor Destaque” da setorial.  
 

Parágrafo Único – A apresentação deve ser por meio de um vídeo (com 
duração máxima de 3 minutos).  
 
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 



DA PREMIAÇÃO 

Art. 15 - O representante de cada órgão/entidade eleito receberá uma medalha 
de honra ao mérito, e o vencedor da seleção final, o troféu Servidor Destaque 
2016, entregue durante o evento de encerramento da IV Semana do Servidor, 
além de nota de elogio publicada no Diário Oficial do Município.  
 

Parágrafo Único - Deverão ser considerados os seguintes requisitos para 

obtenção do prêmio: dedicação ao serviço público; espirito de coletividade; 

assiduidade e pontualidade; eficiência e criatividade; proatividade, capacidade de 

iniciativa no desempenho de suas atividades; tratamento respeitoso e fraternal 

com os colegas de trabalho e superiores hierárquicos e público externo; senso 

de responsabilidade sobre seus atos e zelo pelo patrimônio público. 

Mais informações:  

www.portaldoservidor.fortaleza.ce.gov.br,  asplan.sepog@fortaleza.ce.gov.br, , 

(85) 3101.2186/ 3252.4833 
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