Regulamento Concurso de Higiene de Mãos CCIH
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
I – Inscrições
1. Somente colaborador devidamente empregado pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim pode
par cipar do concurso, seja exercendo função na sede ou em suas unidades (HECIMAIS, Hospital Menino
Jesus, Hospital Litoral Sul ou Casas de Apoio);
2. As inscrições deverão ser feitas diretamente e pessoalmente no setor de CCIH, no horário de 08h às 16h30,
entre os dias 07/05/2018 e 18/05/2018;
3. Não serão aceitas inscrições feitas por terceiros;
4. O valor da inscrição será de R$1 (um) Real, sendo efetuado o pagamento no ato da inscrição;
5. Caso o colaborador queria inscrever mais de um desenho, deverá pagar o valor da inscrição por desenho.
II – Desenhos
1. Os desenhos deverão ser feitos de acordo com o tema “Está em suas mãos prevenir a sepse na assistência à
saúde”;
2. Os desenhos deverão ser feitos à mão livre, em folha de papel branco A4 podendo ou não serem pintados
com lápis de cor, canetas hidro cores, caneta esferográﬁca, giz de cera ou nta guache, de acordo com o
gosto do par cipante;
3. Não serão aceitos desenhos impressos;
4. Deverão ser originais, não podendo ser copiados de qualquer fonte de pesquisa
II – Vencedor
1. O desenho ganhador deverá ter sido devidamente inscrito, dentro do prazo e com a inscrição paga
corretamente;
2. A equipe avaliadora irá escolher os 3 melhores desenhos e o ganhador será deﬁnido por votação entre os
colaboradores do HECI;
3. Os 3 desenhos ﬁnalistas ﬁcarão expostos na can na para que todos os colaboradores possam votar;
4. Exposição dos desenhos ﬁnalistas será de 19/05/2018 à 23/05/2018;
5. O desenho que ob ver o maior número de votos será o grande vencedor, que receberá todo o montante
arrecadado com as inscrições;
6. O anúncio do vencedor será no dia 24 de maio de 2018 e o seu desenho estampará a camisa da Campanha
de Higienização de Mãos da CCIH do Hospital Evangélico em 2018.

