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 Campanha “TCEndo a Ética na Prática” 

EDITAL DA GINKÉTICA 

 

1 OBJETO DA GINCANA 

 

No dia 02 de maio comemora-se o Dia Nacional da Ética. Para marcar a data, o Tribunal 

de Contas do Estado (TCE-RN) realizará, durante o mês de maio, campanha com o tema 

“TCEndo a Ética na Prática”. 

Durante a Campanha, será lançada a GINKÉTICA - Gincana Ética, que é uma ação de 

fomento à capacitação na temática da ética, destinada a todos que trabalham no Tribunal 

Contas do RN (efetivos, cedidos, comissionados, estagiário e prestadores de serviço). 

 

2 OBJETIVO 

 

A GINKÉTICA foi idealizada com o propósito de difundir o comportamento ético no 

Tribunal de Contas, assim como disseminar os princípios, deveres e vedações aplicáveis no 

ambiente de trabalho, de modo a ressaltar o que determina o Código de Ética dos Servidores 

do TCE-RN, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho harmonioso, por 

meio da difusão de ideais éticos na vivência cotidiana. Trata-se de um instrumento que 

trabalhará com os princípios básicos da boa conduta administrativa a ser observada por todos 

que trabalham no TCE-RN, em suas relações interpessoais, na relação com o público, com os 

jurisdicionados e com a sociedade, almejando-se garantir o respeito e a qualidade dos serviços 

prestados neste tribunal. 

 

3 COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A GINKÉTICA será organizada e realizada por servidores de vários setores, quais 

sejam: 

 

EQUIPE DA CORREGEDORIA FUNÇÃO RAMAL 

Teresa Cristina Dias Diógenes 
Coordenadora da 

Corregedoria 
3642-7244 

Kátia Regina dos Santos Nobre 
Analista de Controle 

Externo 
3642-7202 
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Laize Pereira dos Santos Estagiária 3642-7335 

Djanicy Braga da Costa Estagiária 3642-7335 

COMISSÃO DE ÉTICA DOS SERVIDORES FUNÇÃO RAMAL 

Sheyla Yusk Cunha Nélson dos Santos Cavalcanti 

Rocha 

Presidente da 

Comissão de Ética dos 

Servidores 

3642-7347 

Marcelo Bergantin Oliveros 
Auditor de Controle 

Externo 
3642-7391 

Fernando Antonio Teixeira Leão 
Analista de Controle 

Externo 
3642-7368 

ESCOLA DE CONTAS FUNÇÃO RAMAL 

Marlusia de Souza Saldanha 
Coordenadora da 

Escola de Contas 
3642-7331 

Ruth Lopes Rocha Diniz Nunes 

Coordenadora de 

Capacitação 

Profissional 

3642-7228 

Margareth Cristina Cavalcanti Berto Duarte 
Analista de Controle 

Externo 
3642-7331 

NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE FUNÇÃO RAMAL 

Marília do Socorro da Cunha Lima 

Coordenadora do 

Núcleo da 

Sustentabilidade 

3642-7327 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 
FUNÇÃO RAMAL 

Ricardo Henrique da Silva Câmara 
Diretor de 

Administração Geral 
3642-7235 

 

4 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 

 

A Campanha “TCEndo a Ética na Prática”, na qual está inserida a GINKÉTICA, será 

realizada durante todo o mês de maio de 2019, conforme cronograma detalhado a seguir: 

 

 EVENTO PERÍODO DESCRIÇÃO 

1.  
Inscrição para a Campanha “TCEndo a Ética 

na Prática” 

22 de abril 

(segunda-feira) a 

02 de maio 

(quinta-feira) 

Na área restrita, em 

Administrativo – Escola de 

Contas – Realização Inscrição 

Curso  

2.  Lançamento da GINKÉTICA 
03 de maio (sexta-

feira) 

Plenário do TCE-RN (inscrição 

para os interessados em participar 

da GINKÉTICA - informar 

nome, CPF, setor e e-mail). 

3.  
Inscrição para a GINKÉTICA pela Área 

Restrita 

03 (sexta-feira) a 

06 de maio 

(segunda-feira) 

Na área restrita em 

Administrativo – Escola de 

Contas – Realização Inscrição 
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 EVENTO PERÍODO DESCRIÇÃO 

Curso, para aqueles que não 

preencherem a lista durante a 

atividade anterior (lançamento da 

GINKÉTICA no evento do dia 3) 

4.  Distribuição e Divulgação dos grupos  

07 (terça-feira) e 

08 de maio 

(quarta-feira)  

Distribuição aleatória, via sorteio 

eletrônico, com grupos de até 10 

componentes. Divulgação dos 

grupos por meio da Área restrita e 

por e-mail. 

5.  Definição dos líderes das equipes 

08 (quarta-feira) a 

dia 10 de maio 

(sexta-feira)  

Indicação pelos grupos de seus 

respectivos líderes para serem os 

intermediadores e porta-vozes do 

grupo junto à Comissão 

Organizadora 

6.  Divulgação da realização da 1ª Etapa 
08 de maio 

(quarta-feira) 

Publicação na área restrita e por 

e-mail, estimulando a 

participação em equipe, que 

poderá inclusive criar grupo de 

Whatsapp. Os líderes terão 

importante atuação no estímulo à 

participação dos membros. 

7.  Realização da 1ª etapa da GINKÉTICA  

09 e 10 de maio 

(quinta e sexta-

feira) 

Perguntas objetivas, contendo, 

inclusive, situações problemas a 

serem respondidas sobre o 

Código de Ética dos Servidores 

do TCE-RN, disponibilizadas por 

meio de e-mail (informado no ato 

da inscrição). As respostas são 

individuais. 

8.  
Avaliação pela Comissão Organizadora da 1ª 

Etapa 

13 a 17 de maio 

(segunda a sexta-

feira) 

Avaliação da 1ª etapa, atribuindo 

notas para cada grupo, de acordo 

com o gabarito das questões. 

9.  Realização da 2ª etapa da GINKÉTICA 

13 a 17 de maio 

(segunda a sexta-

feira) 

Produção de material criativo 

sobre ética, conforme critérios 

definidos (vide item 6.2). Data da 

entrega pelos líderes à Comissão 

organizadora até o dia 17/05 

10.  

Avaliação pela Comissão Avaliadora da 2ª 

Etapa e consolidação das notas das 1ª e 2ª 

etapas 

20 a 30 de maio 

(segunda a quinta-

feira) 

Avaliação da 2ª etapa, segundo 

critérios preestabelecidos (vide 

item 6.2), e consolidação, em 

fichas de pontuação, das notas 

dos grupos referentes às 1ª e 2ª 

etapas. 

11.  Divulgação da 3ª etapa 
20 de maio 

(segunda-feira) 

Ação Solidária de arrecadação de 

material a ser entregue no dia 31 

de maio, às 9 horas da manhã 

(critérios no item 6.3).  

12.  
Finalização da 3ª Etapa, Divulgação dos 

Resultados e Premiação 

31 de maio (sexta-

feira) 

Evento a ser realizado no 

auditório do TCE-RN ou na sala 

de treinamento da Escola de 

Contas, a depender da quantidade 

de pessoas envolvidas. 
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 EVENTO PERÍODO DESCRIÇÃO 

SEQUÊNCIA DA 

CULMINÂNCIA: contagem da 

3ª etapa; apresentação pelos 

grupos do material da 2ª etapa e, 

ao mesmo tempo, consolidação 

das notas pela comissão 

organizadora; divulgação do 

resultado final e premiação. 

 

5 DAS INSCRIÇÕES, DA DEFINIÇÃO DOS GRUPOS E SEUS RESPECTIVOS 

LÍDERES. 

 

As inscrições para a GINKÉTICA poderão ser feitas de duas formas: 

a) No dia do lançamento da GINKÉTICA (03 de maio), no auditório do TCE-RN, com 

o preenchimento de uma lista de interesse, a ser liberada pela Comissão Organizadora, 

devendo constar nome completo, CPF, unidade de trabalho e e-mail; 

b) Na área restrita, no período de 03 a 06 de maio, em Administrativo – Escola de 

Contas – Realização Inscrição Curso. 

As provas serão realizadas em grupos formados aleatoriamente, por meio eletrônico. 

Os nomes dos componentes dos grupos serão divulgados nos dias 07 e 08 de maio, 

disponibilizado na área restrita e por e-mail. Cada grupo contará com, no máximo, 10 (dez) 

participantes. 

Os grupos assim definidos deverão se organizar (por exemplo, marcando reunião, 

criando grupo de WhatsApp etc.) para discutir as estratégias dos trabalhos, o que deverá 

ocorrer antes do dia 09 de maio, início da 1ª etapa da GINKÉTICA. O grupo escolherá o seu 

líder e informará à comissão organizadora, por e-mail (corregedoria@tce.rn.gov.br), até o dia 

10 de maio (antes da 2ª Etapa). 

 

6 DAS PROVAS: CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E NOTA FINAL 

 

As informações sobre as provas serão passadas, preferencialmente, pelos contatos 

fornecidos no momento da inscrição. Sendo assim, é imprescindível informá-los de forma 

correta e legível, caso a inscrição seja feita manualmente por meio de preenchimento da ficha 

de inscrição, no evento do dia 03/05. 

 

 

mailto:corregedoria@tce.rn.gov.br


 
 
 

6 | P á g i n a  

 

6.1 Da 1ª Etapa 

 

Nesta 1ª etapa, todos os participantes do grupo deverão responder, no período de 09 a 

10 de maio, ao questionário elaborado pela comissão organizadora. 

São 02 (duas) questões de identificação e outras 10 (dez) elaboradas sobre o Código de 

Ética dos Servidores do TCE-RN, contando com situações problemas sobre o tema. 

O questionário poderá ser acessado por meio de um link a ser divulgado por e-mail, no 

período de 09 a 10 de maio. 

Para responder ao questionário, os participantes deverão ler o Código de Ética dos 

Servidores do TCE-RN e discutir, previamente, as questões com o seu grupo. Porém, as 

respostas são INDIVIDUAIS. Cada componente do grupo deverá responder o seu próprio 

questionário. 

Cada questão sobre ética valerá 01 (um) ponto, em um total de 10 (dez) pontos. A nota 

do grupo será a média aritmética das notas individuais, ou seja, a soma das notas de cada 

componente dividida pela quantidade de membros da equipe, podendo alcançar, no máximo, 

10 (dez) pontos.  

Concluído o prazo para respostas (10 de maio), a equipe organizadora consolidará os 

resultados, atribuindo as notas e a classificação dos grupos - cujos resultados irão compor a 

pontuação final- a ser divulgada na semana subsequente ao final da 1ª etapa.  

 

6.2 Da 2ª Etapa 

 

Nesta etapa, cada grupo deverá produzir um material relacionado com o tema da ética, a 

ser entregue à Comissão Organizadora até o dia 17 de maio. 

Cabe ao grupo definir como e o que será produzido. Pode ser qualquer material criativo, 

a critério dos participantes: vídeo, banner, cartaz, música, tirinha, poema, história em 

quadrinhos etc. 

Essa produção será avaliada por uma comissão avaliadora, formada por cinco membros 

da comissão organizadora, de acordo com os seguintes critérios: 

 Relação com o tema “ética”; 

 Criatividade; 

 Relação com a atividade institucional do TCE-RN; e 

 Qualidade do material produzido. 
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A Comissão Avaliadora será composta pelos seguintes servidores do TCE-RN: Teresa 

Cristina Dias Diógenes, Sheyla Yusk Cunha Nélson dos Santos Cavalcanti Rocha, Ruth 

Lopes Rocha Diniz Nunes, Marília do Socorro da Cunha Lima e Ricardo Henrique da Silva 

Câmara. A Comissão Avaliadora avaliará o material produzido do dia 20 até 30 de maio. 

Cada membro da comissão avaliadora atribuirá uma nota para cada critério, em um 

intervalo de 0 a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, que comporá a nota final do grupo, por 

avaliador, compreendida entre 0 (zero) a 10 (dez) pontos (04 critérios, cada um podendo 

alcançar, no máximo, 2,5 pontos).  

Concluída essa etapa, será calculada a média aritmética das notas finais de cada membro 

da comissão avaliadora, atribuindo-se a nota final geral do grupo, compreendida entre 0 (zero) 

a 10,0 (dez) pontos. 

O material produzido nesta 2ª etapa será apresentado pelos grupos no auditório do TCE-

RN ou na sala de treinamento da Escola de Contas, a depender da quantidade de pessoas 

envolvidas, no dia 31 de maio, conforme divulgação da 3ª etapa. 

 

6.3 Da 3ª Etapa 

 

A 3ª etapa consiste na entrega à comissão organizadora, no dia 31 de maio, às 9 horas 

da manhã, de pacotes de fraldas geriátricas descartáveis que serão destinadas a uma 

instituição de assistência a idosos carentes. 

Cada grupo deverá indicar uma pessoa para acompanhar/auxiliar na contagem das 

fraldas.  

O critério de avaliação é a quantidade de fraldas geriátricas arrecadadas (unidades). 

Sugere-se a entrega de tamanhos variados. A seguir, tabela de pontuação: 

0 (zero) fraldas 0 (zero) pontos 

De 01 a 50 0,5 

De 51 A 100 1,0 

De 101 a 150 1,5 

De 151 a 200 2,0 

De 201 a 250 2,5 

De 251 a 300 3,0 

De 301 a 350 3,5 

De 351 a 400 4,0 
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De 401 a 450 4,5 

Acima de 451 5,0 

 

 

6.4 Da Nota Final e da Divulgação do Resultado 

 

A nota final de cada grupo será o somatório das notas alcançadas nas etapas da 

Ginkética, podendo alcançar um máximo de 25 (vinte e cinco) pontos. 

O grupo vencedor será divulgado no dia 31 de maio, no auditório do TCE-RN ou na 

sala de treinamento da Escola de Contas, a depender da quantidade de pessoas envolvidas. 

 

7 DA PREMIAÇÃO 

 

O grupo ganhador da GINKÉTICA receberá um prêmio simbólico. 

Os participantes da GINKÉTICA receberão certificado a ser fornecido pela Escola de 

Contas, contendo 10 horas.  

Para ter direito à certificação é imprescindível a participação em todas as etapas da 

Ginkética. Não será possível fragmentar as horas em virtude da não participação em 

alguma(s) das etapas. 

 

8 DAS DEMAIS INFORMAÇÕES 

 

Serão divulgadas, por meio da área restrita, informações sobre como acessar este edital, 

bem como o Código de Ética dos Servidores. 

Os casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora.  


