
  

 

 

REGULAMENTO GERAL – GINCANA INDUMÓVEIS 2019 

 

 

1. LOCAL E DATA: 

A GINCANA será realizada durante a INDUMÓVEIS 2019, com início no dia 19 e término no dia 

23 de Junho, nas dependências da Praça de Alimentação, no Parque Municipal de Exposições 

de Santa Rosa. Abaixo seguem as datas e horários de realizações das provas: 

 

Dia 19/06, Quarta-feira → Horário: 18h00 às 20h30. 

 

Abertura da GINCANA INDUMÓVEIS 2019, com a divulgação detalhada das provas e 

realização do Primeiro Dia de PROVAS.  

 

Dia 20/06, Quinta-feira (Feriado) → Horário: 14h00 às 16h00, 2º Dia de PROVAS 

 

Dia 21/06, Sexta-feira → Horário: 18h00 às 20h00, 3º Dia de PROVAS 

 

Dia 22/06, Sábado → Horário: 14h00 às 16h00, 4º Dia de PROVAS 

 

Dia 23/06, Domingo → Horário: 14h00 às 15h00. 

Divulgação da pontuação das equipes em cada PROVA, do Vencedor da GINCANA e Premiação 

da Equipe Vencedora e Premiação dos 2º e 3º Lugares. 

 

 

2. REQUISITOS: 

As equipes podem se inscrever para participar da GINCANA, observando os seguintes 

requisitos: 

 

 Cada equipe será formada por pelo menos 07 participantes, sendo de 2 a 3 da 

construção civil, 1 ou 2 do setor moveleiro, no mínimo 1 do setor de esquadrias e no 

mínimo 2 alunos das instituições de ensino técnico e superior dos municípios da 

região. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 PROVA DE INOVAÇÃO: Teremos uma prova na GINCANA que tenha à ver com a 

INOVAÇÃO nos canteiros de construção civil da nossa região. O tempo de realização 

dessa prova será ao longo da GINCANA e a data da finalização dessa tarefa será 

divulgada no primeiro dia.  

 200 pontos – 1º colocado 

 150 pontos – 2º colocado 

 100 pontos – 3º colocado 

  

 PROVA HISTÓRICA: Será divulgada e detalhada uma tarefa no primeiro dia da 

GINCANA, de natureza histórica. Sem entrar no detalhe, será uma tarefa que tenha à 

ver com a história da construção civil do município de Santa Rosa (RS). O tempo de 

realização dessa prova será ao longo da GINCANA e a data da finalização dessa tarefa 

será divulgada no primeiro dia.  

 200 pontos – 1º colocado 

 150 pontos – 2º colocado 

  100 pontos – 3º colocado 

 

 PROVA DE NATUREZA SOCIAL: Campanha de Arrecadação de Alimentos: Os alimentos 

serão destinados a Entidade Beneficiente à ser definida posteriormente. Quanto maior 

a quantidade de alimentos maior será a pontuação: 

 200 pontos – acima de 300 kg 

 160 pontos – de 150 a 299 kg 

 120 pontos – de 75 a 149 kg 

 100 pontos – de 50 a 74 kg 

 

 PROVA PRINCIPAL: Em linhas gerais a prova será única e iniciará já no primeiro dia, 

terá continuidade de etapas nos dias subsequentes e será concluída somente no 

último dia de provas. A PROVA PRINCIPAL consiste na execução de uma construção 

em escala reduzida, que contará com levantamento de alvenarias, execução de 

revestimentos, cobertura, pavimentação, instalação de esquadria e mobiliário interno.  

Cada etapa ou até várias etapas da construção serão realizadas em um dia de prova.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Deverá ser observada a boa técnica para execução de cada etapa, sendo as etapas 

diárias observadas pela Comissão de Fiscalização e levado em conta os critérios 

técnicos, como por exemplo a necessidade de cura da argamassa e demais requisitos 

para a observação da boa técnica construtiva. A pontuação de cada dia de prova 

obedecerá os critérios técnicos e também de cumprimento da mesma no tempo 

estimado, na seguinte ordem: 

 

                    200 pontos – 1º colocado / Dia de Prova 

                    160 pontos – 2º colocado / Dia de Prova 

                    120 pontos – 3º colocado / Dia de Prova 

                    100 pontos – 4º colocado / Dia de Prova 

                    80 pontos  – 5º colocado / Dia de Prova 

 

Abaixo a figura ilustrativa da PROVA PRINCIPAL, ou seja, da construção em escala 

reduzida, à ser realizada durante a GINCANA da INDUMÓVEIS 2019: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Os materiais necessário para a realização das provas, como por exemplo argamassa, 

blocos cerâmicos, madeiras, pregos, telhas, etc., será de igual quantidade para todas 

as equipes, será fornecido pela Comissão Organizadora da GINCANA e estará 

disponível nos locais onde as provas serão realizadas. Não será possível a liberação de 

material adicional para as equipes; 

 

 As ferramentas e equipamentos necessários para a realização das provas tais como:  

masseiras de argamassa, pás, carrinho de mão, enxada, trena, colher de pedreiro, nível 

d’água, mangueira de nível, serrote, martelo, prumo, e demais ferramentas que se 

julgarem necessárias para execução das provas, será de total responsabilidade das 

equipes, que deve conferir em cada prova as necessidades; 

 

 É recomendado o uso de roupas apropriadas para o trabalho na construção civil, bem 

como a utilização de todos os EPI’S inerentes a função do trabalhador e a execução da 

tarefa. Serão fornecidos pela Comissão Organizadora da GINCANA, Coletes 

personalizados com cores diferentes para cada Equipe participante. Será obrigatório 

o uso do Colete e exigido a utilização de todos os EPI’s conforme as instruções das 

tarefas, sendo que no dia de realização das provas haverá uma fiscalização e o não uso 

ou irregularidades no uso, acarretarão perdas de pontos na prova realizada; 

 

 PREMIAÇÃO: Vencerá a GINCANA 2019 a equipe que no somatório de todas as provas, 

conseguir fazer o maior número de pontos. Para a equipe vencedora e para o 2º e 3º 

colocados, a premiação será em dinheiro: 

 

                     Equipe VENCEDORA = R$2.000,00 

                     2º Colocado = R$1.000,00 

                     3º Colocado = R$500,00 

 

Haverá também confraternização entre as equipes e prêmios diversos serão sorteados 

aos demais participantes.  

Para os estudantes das instituições de ensino que estiverem na equipe vencedora, 

estes serão premiados com um estágio em sua área de estudo/atuação.  

 

 As inscrições deverão ser realizadas até o dia 08/06/2019, pelo site da INDUMÓVEIS 

2019, na aba GINCANA. 

 

 

 



  

 

 

 Pontuação Participação – Avaliação da Melhor Torcida: Animação  

 

 Descontos Desconformidades: Em cada prova técnica que será realizada, teremos o 

acompanhamento e avaliação de um profissional habilitado da área – engenheiro 

civil/arquiteto, técnico em segurança do trabalho e técnico moveleiro, que estarão 

avaliando e pontuando o processo, sendo que os mesmos não irão apontar as 

desconformidades durante a execução da tarefa, no entanto irão apenas apontar as 

desconformidades e proceder com os descontos de pontuação. 

 

Até o dia da realização da GINCANA, a Comissão Organizadora reserva-se o direito de poder 

inserir novas provas na programação, ou alterar e adequar a pontuação das mesmas, caso 

entender necessário. 

 

 

Santa Rosa, 10 de Maio de 2019. 

 

Comissão da Gincana Indumóveis 2019 

 


