
     
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 
GERÊNCIA DE SAÚDE 

 
 

REGULAMENTO 
 

1ª Olimpíada da Ergonomia  – TRT 18 
 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região promoverá o 1ª Olimpíada da 
Ergonomia. Esta atividade possui a finalidade de incentivar e conscientizar os 

magistrados e servidores quanto à importância da adoção de práticas que visem a 

prevenção do aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho.   

As unidades localizadas na capital e no interior concorrerão separadamente, sendo 
que para as unidades do interior o critério “Ajeite-se” (item 3.2.2) não será aplicado. 

O período de realização da Olimpíada será de 22/04 a 23/05. 

Ao final os dois primeiros colocados de cada categoria receberão uma premiação que 
está detalhada no item 6. 
 
2. CRONOGRAMA 
Abertura do 1ª Olimpíada da Ergonomia do TRT 18ª Região: 22/04/2019. 

Aferição de pontos por meio da ginástica laboral:  22/04/19 a 23/05/19. 

Realização da 7ª maratona dos degraus: 25/04/19. 

Aferição de pontos por meio de visita: duas semanas, sendo elas 22 a 26/04/19 e 13 
a 17/05/19. 

Recebimento de boas práticas: 22/04 a 23/04/19. 

Instalação de software: softwares instalados até dia 23/05/19. 
Apuração dos resultados finais: até 28/05/19. 

Divulgação do resultado: dia 29/05/19. 

 
3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
3.1 EQUIPES 



As equipes que participarão do 1ª Olimpíada da Ergonomia já estarão 
automaticamente inscritas e serão divididas nas seguintes categorias: 

• Unidades  localizadas na Capital 

• Unidades localizadas no interior. 

Em nenhuma das duas categorias serão contabilizados os servidores em trabalho 

remoto. 
Para as unidades de Goiânia será considerada a seguinte divisão (A Gerência de 

Saúde não concorrerá por se tratar da unidade gestora): 

UNIDADES LOCALIZADAS EM GOIÂNIA 

Presidência e Secretaria-Geral da Presidência 

Núcleo de Apoio ao Tribunal Pleno 

Secretaria de Juízo Auxiliar de Execução 

Secretaria da Ouvidoria 

Secretaria da Corregedoria Regional 

Escola Judicial 

Diretoria-Geral	

Divisão de Segurança Institucional 

Secretaria de Auditoria Interna 

Secretaria de Recursos de Revista 

Secretaria-Geral de Governança e  Estratégia 

Secretaria- Geral Judiciária 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais 

Núcleo de Atendimento ao Usuário e Cadastramento Processual 

Secretaria de Cálculos Judiciais 

Coordenadoria de Comunicação Social 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Secretaria de Gestão de Pessoas 

Secretaria de Orçamento e Finanças	

Secretaria de Manutenção e Projetos	



Secretaria de Licitações e Contratos 

Divisão de Material e Logística 

Gerência de Biblioteca 

Gerência de Gestão Documental 

Gerência de Transportes 

Gabinete Dr. Aldon do Vale Alves Taglialegna 

Gabinete Dr. Daniel Viana Júnior 

Gabinete Dr. Elvécio Moura dos Santos 

Gabinete Dr. Eugênio José Cesário Rosa 

Gabinete Dr. Gentil Pio de Oliveira 

Gabinete Dr. Geraldo R. do Nascimento 

Gabinete Dra. Iara Teixeira Rios 

Gabinete Dra. Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque 

Gabinete Dr. Mário Sérgio Bottazzo 

Gabinete Dr. Platon Teixeira de Azevedo Filho 

Gabinete Drª. Rosa nair da Silva Nogueira Reis 

Gabinete Drª. Silene Aparecida Coelho 

Gabinete Dr. Welington Luis Peixoto 

Núcleo de Apoio a 1ª turma 

Núcleo de Apoio a 2ª turma 

Núcleo de Apoio a 3ª turma 

1ª Vara do Trabalho de Goiânia 

2ª Vara do Trabalho de Goiânia 

3ª Vara do Trabalho de Goiânia 

4ª Vara do Trabalho de Goiânia 

5ª Vara do Trabalho de Goiânia 

6ª Vara do Trabalho de Goiânia 

7ª Vara do Trabalho de Goiânia 



8ª Vara do Trabalho de Goiânia 

9ª Vara do Trabalho de Goiânia 

10ª Vara do Trabalho de Goiânia 

11ª Vara do Trabalho de Goiânia 

12ª Vara do Trabalho de Goiânia 

13ª Vara do Trabalho de Goiânia 

14ª Vara do Trabalho de Goiânia 

15ª Vara do Trabalho de Goiânia 

16ª Vara do Trabalho de Goiânia 

17ª Vara do Trabalho de Goiânia 

18ª Vara do Trabalho de Goiânia 
 

Unidades localizadas no interior do Estado:	

1ª. Vara de Anápolis 
2ª. Vara de Anápolis 
3ª. Vara de Anápolis 
4ª. Vara de Anápolis 
1ª. Vara de Aparecida 
2ª. Vara de Aparecida 
3ª. Vara de Aparecida 
Vara do Trabalho de Caldas Novas 

Vara do Trabalho de Catalão 

Vara do Trabalho de Ceres 

Vara do Trabalho de Formosa 

Vara do Trabalho de Goianésia 

Vara do Trabalho de Goiás 

Vara do Trabalho de Goiatuba 

Vara do Trabalho de Inhumas 

1ª. Vara de Itumbiara 
2ª. Vara de Itumbiara 
Vara do Trabalho de Jataí 



Vara do Trabalho de Luziânia 

Vara do Trabalho de Mineiros 

Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás 

Vara do Trabalho de Posse 

Vara do Trabalho de Quirinópolis 

1ª Vara do Trabalho de Rio Verde 

2ª Vara do Trabalho de Rio Verde 

3ª Vara do Trabalho de Rio Verde 

4ª Vara do Trabalho de Rio Verde 

Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos 

Vara do Trabalho de Uruaçu 

Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás 

Posto Avançado de Iporá 

Posto Avançado de Pires do Rio 
Posto Avançado de Porangatu 

 

3.2 AÇÕES 
1ª Olimpíada da Ergonomia será dividida nos seguintes grupos de ações: 

• Mova-se (Frequência da Ginástica Laboral) 

• Ajeite-se* (blitz da postura) 

• Vá de escada* (maratona dos degraus) 

• Tenha uma boa ideia (boas práticas) 

• Faça uma pausa (instalação do software). 
 

* Válido apenas para a Capital 

O programa terá a duração 5 semanas  no intervalo de 22/04 a 23/05. 

As atividades serão avaliadas positiva ou negativamente conforme o item 4 – 
PONTUAÇÃO. 

Os grupos de ação do 1ª Olimpíada da Ergonomia e os itens a serem avaliados em 

cada grupo são definidos e avaliados da seguinte forma: 
 

3.2.1 - Mova-se : 



Será realizada a aferição da participação na ginástica laboral durante o período de 
22/04/2019 a 23/05/2019. As unidades ganharão pontos de acordo com o quadro 

abaixo. Serão computados pontos proporcionais ao número de servidores por unidade. 

Para que as unidades do interior participem, estas deverão enviar quadro com o 
número de participantes (aferido pela frequência da ginástica laboral) e o número total 

de servidores (modelo a ser enviado pela Gerência de Saúde) 

Percentual de 
participação 

Pontos a ganhar 

1 – 10% Ganha 10 pontos 

11 – 20 % Ganha 20 pontos 

21 – 30% Ganha 30 pontos 

31-40% Ganha 40 pontos 

41 – 50 % Ganha 50 pontos 

51- 60 % Ganha 60 pontos 

61- 70 % Ganha 70 pontos 

71 - 80 % Ganha 80 pontos 

81 - 90 % Ganha 90 pontos 

91 – 100 % Ganha 100 pontos 

A pontuação será da seguinte forma: cada servidor de cada unidade poderá incorrer 

em até 05 falhas, sendo todas anotadas. Em seguida será feito um percentual de 

ocorrência do erro baseado na seguinte fórmula: 
 

Mova-se =        nº de participações aferidas            x 100 

                       nº total de participações possíveis* 

• Trata-se o número total de servidores em trabalho presencial x nº aulas de 

ginástica laboral no período 

 
 

 

3.2.2 - Ajeite -se: 
Esta modalidade será avaliada somente nas unidades da capital. Serão realizadas 

duas visitas sendo a primeira de caráter educativo e a segunda de caráter 

classificatório. Na ocasião os avaliadores, que poderão ser servidores e terceirizados 



do Setor de Assistência Fisioterapêutica, observarão os seguintes aspectos: 

Postura correta Ocorrência ou falha 

Sentado sobre os ísquios com apoio 
lombar 

Sentado sobre o sacro, sentado sem 
apoio lombar 

Apoio de antebraços – mesa ou cadeira Digitação sem apoio 

Sentado no L da mesa Sentado na lateral da mesa – fora do L da 
mesa 

Monitores próximos – monitores juntos Monitores afastados e com alturas e 
distâncias muito diferentes 

Pés apoiados - no chão ou no apoio Pés apoiados nos rodízios da cadeira, 

sentado sobre a perna cruzada na 

cadeira. 

 
A pontuação será da seguinte forma: cada servidor de cada unidade poderá incorrer 

em até 05 falhas, sendo todas anotadas. Em seguida será feito um percentual de 

ocorrência do erro baseado na seguinte fórmula: 
 

Ajeite-se =           nº de ocorrências             x 100 

              nº de servidores na unidade x 5 
As unidades perderão pontos de acordo com a tabela abaixo: 

 

Percentual de 
participação 

Pontos a perder 

1 – 10% Perde 10 pontos 

11 – 20 % Perde 20 pontos 

21 – 30% Perde 30 pontos 

31-40% Perde 40 pontos 

41 – 50 % Perde 50 pontos 

51- 60 % Perde 60 pontos 

61- 70 % Perde 70 pontos 

71 -80 % Perde 80 pontos 



81 -90 % Perde 90 pontos 

91 – 100 % Perde 100 pontos 

 

3.2.3 - Tenha uma boa ideia: 
As unidades poderão apresentar boas práticas de saúde diretamente relacionadas ao 
trabalho dos magistrados e servidores que estejam sendo desenvolvidas (estejam em 

prática) na unidade. A boa prática deverá ser enviada, de preferência com vídeos e 

fotos para o e-mail fisioterapia@trt18.jus.br. Elas serão avaliadas e, caso sejam 

validadas, serão divulgadas por meio de matéria na intranet. 
As boas práticas validadas pontuarão 150 pontos cada, podendo portanto haver o 

envio de mais de uma boa prática por unidade. 

3.2.4 - Vá de escada: 
Esta modalidade somará pontos somente para as unidades da capital. 

Será realizada em abril  a 7ª edição da Maratona dos Degraus. Essa atividade visa 

estimular a prática de atividade física. As unidades que tiverem servidores 
participando do evento pontuarão 50 pontos, independente do número de servidores 

que participarem do evento. 

 

3.2.5 - Faça uma pausa: 
Será realizada nova divulgação do software workhave – disponível para instalação 

via sti store. No dia 23/05, mediante relatório fornecido pela STI serão computados o 

número de usuários de cada unidade que tem o software instalado em sua máquina. 
A pontuação seguirá a seguinte tabela: 

Percentual de 
participação 

Pontos a ganhar 

1 – 10% Ganha 10 pontos 

11 – 20 % Ganha 20 pontos 

21 – 30% Ganha 30 pontos 

31-40% Ganha 40 pontos 

41 – 50 % Ganha 50 pontos 

51- 60 % Ganha 60 pontos 

61- 70 % Ganha 70 pontos 

71 - 80 % Ganha 80 pontos 



81 - 90 % Ganha 90 pontos 

91 – 100 % Ganha 100 pontos 

 

4. Quadro Resumo das Pontuações 

AÇÃO DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA PONTOS 

Mova-se % participantes na GL Aferição durante 30 dias 0 a 100 

Ajeite-se 
(válido somente 
para a capital) 

% falhas encontradas na 

postura dos servidores 

das unidades 

Aferição por meio de 

visita. 

0 a 100 

Tenha uma boa 
ideia 

Envio de boas práticas Envio e validação da boa 
prática 

150 cada 

Vá de escada 
(válido somente 
para a capital) 

Participação na 7ª edição 
da maratona dos degraus 

Evento realizado em Abril 50 

Faça uma pausa % de usuários com 

software de pausas 

instalado. 

Emissão de relatório da 

STI na última semana do 

desafio 

0 a 100 

 
5. APURAÇÃO 
Os resultados serão computados somente ao final do desafio quando será calculado 
e divulgado o ranking com a pontuação total das equipes. 

 

6. PREMIAÇÃO 
• Spa day para 02 unidades em Goiânia. O spa day consistirá na oferta de quick 

massagem e terá duração de 1 a 2 horas, a depender do tamanho da unidade. Ele 

será agendado para o mês de junho. 

• Spa day para 02 unidades no interior do estado. O spa day consistirá na oferta de 

quick massagem e terá duração de 1 a 2 horas, a depender do tamanho da unidade. 

Ele será agendado para o mês de junho. 
 

7. COMISSÃO JULGADORA 
A Comissão Gestora da 1ª Olimpíada da Ergonomia do TRT da 18ª Região terá por 

atribuições: 

I – analisar e julgar os resultados obtidos; 



II – apurar a pontuação total de cada equipe; 
III – definir as equipes mais bem classificadas em cada categoria, para que no total 

sejam premiadas as duas primeiras colocadas da capital e do interior. 

Das decisões da Comissão Julgadora não caberão recursos. 
Na existência de quaisquer dúvidas ou sugestões, entrar em contato com o Setor de 

Assistência Fisioterapêutica pelos ramais 5543 ou pelo e-mail fisioterapia@trt18.jus.br.	
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