
EDITAL PRÊMIO ANJOS 2022 

 

1. OBJETIVO: 

 

Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho 

da Associação Empresarial de Joinville - ACIJ, que visa reconhecer as melhores 

práticas em Segurança e Saúde do Trabalho (SST) desenvolvidas nas empresas de 

Joinville e Região; reconhecer e valorizar os profissionais de SST que contribuem com 

impactos positivos para a empresa, sociedade e principalmente para o trabalhador. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

Anjos: a palavra anjo tem origem no grego ággelos que significa mensageiro. Os 

profissionais de SST que estão continuamente disseminando a segurança e a saúde 

no trabalho. Com esse cuidado e responsabilidade, são “os verdadeiros anjos” para 

muitos trabalhadores que estão frequentemente expostos aos mais diversos perigos 

e riscos. Estes “anjos” acreditam que uma boa gestão em saúde e segurança do 

trabalho pode fazer a toda a diferença, pois reconhecem que o seu maior patrimônio 

são as pessoas. 

 

Abrangência do Prêmio: poderão participar do Prêmio Anjos, empresas de Joinville 

e Região - SC, que possuem em seu quadro de colaboradores profissionais de SST 

em efetivo serviço de suas funções. 

 

Comissão Organizadora: é composta pela diretoria do Núcleo de Segurança e 

Saúde no Trabalho (NSST) da ACIJ. 

 

Comissão Avaliadora: é composta por profissionais com experiência e conhecimento 

técnico, atuantes em SST e indicados pelos representantes do núcleo, É de 

competência dessa comissão a análise criteriosa dos instrumentos que se constituirão 

durante o ato de inscrição, bem como a atribuição de pontuação com base nos 

critérios estabelecidos neste Edital.  



LGPD: Os profissionais que aderirem à participação do PRÊMIO ANJOS, declaram-

se cientes nos termos da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de proteção de Dados (LGPD), 

que os dados pessoais coletados são necessários ao cadastro para participação no 

concurso cultural, como condição para o exercício de direito estabelecido no Edital, 

sendo que, o titular será informado no caso de tratamento de dados sobre esse 

requisito e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos elencados no art. 18 

da referida Lei. 

 

3. CRONOGRAMA: 

 

Período Descrição 

6 de abril de 2022 Lançamento Oficial 

6 de abril de 2022 Publicação do Edital 

6 de abril de 2022 Abertura das Inscrições 

01 de junho de 2022  Encerramento das Inscrições 

13 de julho de 2022 Resultado e Premiação 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

 

Serão aceitas apenas inscrições de equipes vinculadas as empresas privadas de 

Joinville e Região - SC e de qualquer nível de profissionais de SST. 

 

Poderão concorrer ao prêmio os projetos realizados entre 1 de janeiro de 2020 a 31 

de dezembro de 2021, cujos resultados possam ser mensurados e comprovados 

neste período. 

 

A inscrição para o Prêmio Anjos se dá por equipes, que deverão ser compostas por 

até 5 (cinco) membros que direta ou indiretamente contribuem para as melhorias em 

SST. Os membros da equipe devem pertencer a mesma organização e contar com 

pelo menos 1 (um) profissional de SST atuante na organização. Os demais integrantes 

podem ser tanto da equipe gestora quanto de outras atividades e/ ou setores da 

empresa. 



 

Cada equipe deverá eleger 1 (um) representante que será responsável pela inscrição 

e emissão dos dados e cada profissional poderá participar de uma única equipe em 

sua organização. Cada organização poderá inscrever até 2 (duas) equipes para 

participar do PRÊMIO ANJOS. 

 

As equipes poderão submeter a Comissão Avaliadora a no máximo 1 (um) case por 

categoria. 

 

5. DA INSCRIÇÃO: 

 

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada em formulário específico, disponível no 

link: https://www.acij.com.br/nucleos/seguranca-e-saude-no-trabalho/.  

É necessário preencher corretamente todos os campos obrigatórios. 

 

O prazo final para inscrição dos cases é dia 01 de junho de 2022, até às 23h59. 

 

A título de complemento das informações, além do case, a equipe deverá elaborar um 

pitch, de no máximo 30 segundos, abordando o principal problema (objetivo) as 

melhores práticas desenvolvidas (soluções) e os resultados alcançados 

(comprovados). O vídeo pode ser elaborado pelos membros da equipe e deverá ser 

enviado com o case e formulário de inscrição para o seguinte endereço: 

premioanjos@acij.com.br. O objetivo do vídeo é apresentar o case de forma 

resumida para a Comissão Avaliadora. Além disso, o vídeo das equipes vencedoras 

serão apresentados no dia da premiação. 

 

O case deverá ser enviado em formato PDF com até 10MB. Já o pitch poderá ser 

enviado em qualquer formato, desde que não ultrapasse 100MB. O upload do vídeo 

poderá ser realizado através do WeTransfer: https://wetransfer.com/ 

 

Se os campos obrigatórios não estiverem devidamente preenchidos, os arquivos 

enviados estiverem inacessíveis (corrompidos) ou fora dos padrões estabelecidos 

neste Edital, a inscrição será desconsiderada. 

https://www.acij.com.br/nucleos/seguranca-e-saude-no-trabalho/
mailto:premioanjos@acij.com.br
https://wetransfer.com/


Todos os materiais deverão ser enviados em formato digital e não serão devolvidos. 

É responsabilidade da equipe inscrita tomar as devidas precauções com informações 

sigilosas da organização que representam. 

 

NOTA: A inscrição deve conter a assinatura do representante/ responsável legal 
da empresa. 

 

6. DO CASE: 

 

O trabalho deverá ser apresentado com 10 (dez) páginas no máximo, incluindo 

anexos. As páginas deverão ser numeradas, com exceção da capa e sumário. Estas 

não serão consideradas no número total de páginas do trabalho. 

 

O case deverá ser apresentado nas seguintes especificações: 

 

● Fonte Arial, tamanho 12; 

● Espaçamento entre linhas 1,5; 

● Página em formato A4; 

● Margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. 

 

O trabalho deve possuir a seguinte estrutura: 

 

● objetivos do projeto; 

● metodologias adotadas; 

● resultados alcançados. 

 

7. DA SELEÇÃO:  

 

Todos os projetos cadastrados serão avaliados às cegas pela Comissão Avaliadora, 

que será constituída por pelo menos 3 (três) integrantes de cada categoria (saúde e 

segurança).   



A avaliação obedecerá à pontuação da tabela abaixo, de acordo com cada critério, 

respeitando a pontuação máxima e a escala de avaliação de cada conceito: 

 

 

 

Em caso de empate, o critério de desempate será a maior nota no item F. Caso o 

empate persista serão analisados os itens E, D, C, B e A respectivamente. Persistindo 

o empate, será considerada vencedora a organização com mais tempo de 

participação no NSST da ACIJ. 

 



NOTA: as deliberações dessa Comissão Avaliadora seguem critérios éticos, são 

soberanas, irrecorríveis e de grande responsabilidade. 

 

8. A PREMIAÇÃO: 

 

Serão premiadas com primeiro segundo e terceiro lugar às 3 (três) melhores práticas 

de cada categoria de SST, sendo elas: 

 

 

● Segurança do Trabalho; 

● Saúde Ocupacional 

 

 

A premiação será no dia 15 de junho de 2022. Os primeiros colocados deverão estar 

presentes para receber a premiação, em cerimônia (segundo os protocolos vigentes 

da Covid- 19) a ser confirmada próximo à data de entrega (em função das incertezas 

decorrentes da pandemia). 

 

Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria: 

 

●  1º colocado: Troféu + R$ 5000,00 em crédito nos Cartões Util Prêmio*, dividido 

em partes iguais, conforme quantidade de membros na equipe; 

● 2º colocado: Troféu + R$ 3000,00 em crédito nos Cartões Util Prêmio*, dividido 

em partes iguais, conforme quantidade de membros na equipe; 

● 3º colocado: Troféu + R$ 2000,00 em crédito nos Cartões Util Prêmio*, dividido 

em partes iguais, conforme quantidade de membros na equipe. 

 

As demais equipes inscritas receberão uma placa de participação. 

 

* O Cartão Util Prêmio poser ser consumido em toda rede credenciada de Joinville e 
Região, com mais de 100 opções entre supermercados, postos de combustíveis, 
lojas etc. 
 

  



9. DA DIVULGAÇÃO:  

 

Os participantes cedem automaticamente à entidade realizadora, sem exclusividade, 

em caráter não oneroso e por prazo indeterminado, o direito de divulgação dos cases 

inscritos, que serão publicados nos canais de comunicação da ACIJ. 

 

A cessão de direitos de que trata o presente artigo e demais disposições do edital, 

abrange o direito de veiculação na mídia impressa, televisiva, emissoras de rádio e 

internet; congressos, seminários, cursos e outros meios de comunicação social, 

inclusive publicação em qualquer idioma e lugar, e em especial o direito de reprodução 

dos projetos. 

 

10. DOS RESULTADOS: 

 

As melhores práticas premiadas e os resultados mensurados serão formalizados em 

documentos próprios pela entidade realizadora a ser publicados no site da ACIJ: 

https://www.acij.com.br/ e/ ou sites de entidades parceiras. 

 

11. VEDAÇÕES: 

 

As iniciativas com mesmo CNPJ e cases premiados na atual edição, não poderão 

participar ou ser contempladas como vencedoras em edições futuras. 

 

Fica vedada a participação de Integrantes da Comissão Avaliadora e parentes até a 

linha de 1° grau. 

 

12. DAS OMISSÕES DO REGULAMENTO:   

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por ato e competência 

exclusiva da Comissão Organizadora e/ ou Comissão Avaliadora. 

  

https://www.acij.com.br/


REALIZAÇÃO: 

 

Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho.  

Associação Empresarial de Joinville. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

Jackson Franco - Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Presidente do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho - ACIJ 

Presidente da Comissão Organizadora Prêmio ANJOS 

 

Daniel Leite - Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Vice- Presidente do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho - ACIJ 

Vice- Presidente da Comissão Organizadora Prêmio ANJOS 

 

Magda Lima - Enfermeira do Trabalho 

Diretora de Saúde/ Eventos do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho - ACIJ 

Membro da Comissão Organizadora Prêmio ANJOS 

 

Vânia Erhardt - Técnica em Enfermagem do Trabalho 

Diretora de Saúde do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho - ACIJ 

Membro da Comissão Organizadora Prêmio ANJOS 

Joinville, 23 de fevereiro de 2022. 


