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EDITAL 

Tema: Qualidade de vida e Segurança do Colaborador 

 
A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em parceria com a Escola Bahiana de Medicina 

e Saúde Pública, promove o Concurso de Paródias Musicais para os colaboradores da instituição, cujo 
tema é Qualidade de vida e Segurança do Colaborador. 

 

1. OBJETIVO 

O Concurso de Paródias Musicais, instituído pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

tem por objetivo estimular de forma criativa a conscientização dos colaboradores da Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública para a prevenção de acidentes e melhoria de qualidade de vida. 

 

2. PARTICIPANTES 

Poderão participar deste concurso todos os colaboradores da instituição, de todos os setores e unidades 

acadêmicas. Cada colaborador, grupo ou setor terá direito a apresentar uma paródia de sua própria 

autoria, versando sobre o tema Qualidade de vida e Segurança do Colaborador, conforme os critérios 
estabelecidos neste edital. 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1. Para efetuar a inscrição, o colaborador deverá baixar a Ficha de Inscrição na seção Informativos do 

site da Bahiana (www.bahiana.edu.br) e enviar a paródia escrita com o tema proposto até o dia 15 de 
agosto para o e-mail da CIPA (cipa@bahiana.edu.br).  

3.2. No prazo estabelecido, de 1 a 15 de agosto de 2013, a comissão da CIPA receberá as inscrições 

pelo e-mail cipa@bahiana.edu.br, com as letras criadas pelos colaboradores, para que possa avaliá-las 

de acordo com o estipulado neste Edital. 

3.3. Cada letra será avaliada pela comissão da CIPA, que deverá escolher as três melhores de cada 

unidade acadêmica até o dia 26 de agosto de 2013.            
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3.4. No dia 27 de agosto de 2013, a Comissão da CIPA irá divulgar nos meios de comunicação 

institucional (murais e site) o resultado com as três paródias escolhidas de cada unidade acadêmica para 

participar da final, nos dias 2 de setembro, na Unidade Acadêmica Brotas, e 3 de setembro de 2013, na 

Unidade Acadêmica Cabula. Será eleita a melhor paródia de cada unidade acadêmica pelos participantes 

da SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, conforme critérios estabelecidos 
neste Edital. 

3.5. O ato de inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste Edital. 

 

 4.  PARÓDIAS MUSICAIS 

4.1. Constitui o tema da paródia: Qualidade de vida e Segurança do Colaborador.  

      4.2. As paródias deverão ser selecionadas respeitando os seguintes critérios: 

 Criatividade na recriação; 

 Conhecimento sobre o assunto; 

 Forma e rima; 

 Coerência (clareza, organização das ideias); 

 Gramática do texto (acentuação, ortografia, pontuação, concordância); 

4.3. A paródia que não contemple exatamente as especificidades do item 4.2 estará automaticamente 

desclassificada.  

4.4. As paródias deverão ser inéditas, elaboradas na própria unidade acadêmica.  

4.5. Serão desconsideradas ou desclassificadas as paródias que:  

4.5.1. Não obedecerem aos critérios deste Edital, bem como as que fugirem ao tema proposto no 
concurso;  

4.5.2. Forem entregues fora do prazo estabelecido neste Edital. 

 

5.  JULGAMENTO, CRITÉRIOS E PRAZOS PARA A SELEÇÃO 

5.1.  O julgamento das paródias inscritas será realizado entre os dias 16 e 26 de agosto de 2013, por 
uma comissão designada pela CIPA. 
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5.2. A comissão será composta de 05 (cinco) jurados, sendo: 01 (um) representante do setor de Recursos 

Humanos, 01 (um) técnico de segurança do trabalho e 03 (três) representantes da CIPA – três cipistas 

de Brotas irão avaliar as paródias enviadas pelos colaboradores do Cabula e vice-versa. 

  

6.  PREMIAÇÃO 

6.1. A premiação ocorrerá nos dias 2 de setembro (Unidade Acadêmica Brotas) e 3 de setembro de 2013 
(Unidade Acadêmica Cabula), durante a SIPAT. 

6.2.  Será premiado apenas o primeiro colocado de cada unidade acadêmica. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1.  Os vencedores não poderão solicitar o valor do prêmio em dinheiro, nem trocá-lo por outro produto 
de igual valor. 

7.2. Mais informações poderão ser obtidas prioritariamente pelo e-mail cipa@bahiana.edu.br –  fazendo 

constar no campo “assunto” a citação “Concurso de Paródias Musicais” – ou por telefone                                     

(3276-8248 / 2101-1930). 

 

 

 
 

Salvador, 31 de julho de 2013. 

 


