
    JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES 
DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA  - JISIFBA 2017

ORIENTAÇÕES

Os JOGOS INTEGRADORES E DE QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL

DA BAHIA - JISIFBA 2017 ocorrerá em etapa única, na região metropolitana de Salvador, entre os

dias 11 a 14 de novembro de 2017. 

Segue a baixo orientações para os JISIFBA:

➢ Poderá  participar  dos  JISIFBA  2017  todo  servidor  efetivo  ativo  e  inativo,  substituto,

temporário, em colaboração técnica ou em efetivo exercício no IFBA, sendo considerado

pertencente ao Campus/unidade no qual  estiver sua localização de exercício no ato da

inscrição;

➢ Cada  servidor  acessará  o  sistema  de  Inscrições  no  link

http://jogosdosservidores.ifba.edu.br ,  preencherá  os  dados  e  anexará  os  documentos,

com extrema atenção. Após a solicitação para as modalidades, o servidor deve enviar o

pedido  que  irá  para  o  Diretor  do  campus,  podendo,  o  mesmo,  aprovar  ou  negar  a

participação  do  servidor  no  evento,  e  se  for  aprovado  o  Chefe  de  Delegação  de  cada

Campus vai homologar no sistema a inscrição solicitada e a partir daí, o servidor estará

inscrito OFICIALMENTE nos JISIFBA;

➢ A foto a ser anexada, deverá ter como foco o rosto do servidor, haja vista que a mesma será

utilizada para confecção dos Crachás, que depois do credenciamento, será o documento

oficial do evento;

➢  As inscrições serão realizadas no período de 10 a 20 de outubro de 2017;

➢ O período de Homologação será até o dia 25 de outubro de 2017

➢ Cada  servidor  atleta  só  poderá  participar  no  MÁXIMO  DE  DUAS MODALIDADES

INDIVIDUAIS e UMA COLETIVA POR CAMPUS. 

➢ Não é responsabilidade da organização a coincidência de horários dos jogos;
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➢ Os  JOGOS  INTEGRADORES  E  DE  QUALIDADE  DE  VIDA DOS  SERVIDORES  DO  INSTITUTO

FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA 2017, constará de 15 (quinze) modalidades entre coletivas e

individuais, tendo número de servidores/atletas limitados em cada desporto, além de que

os(as) servidores(as) só poderão se inscrever em até UMA modalidades coletivas e DUAS

individual por campus;

➢ Coletivas: Futebol Society Masculino; Futsal Masculino; Voleibol Misto; Vôlei de Praia 4x4

Misto; Basquete Misto e Baleado Misto.

➢ Individuais: Natação  Masculino  e  Feminino;  Atletismo Masculino  e  Feminino;  Tênis  de

Mesa Masculino e Feminino;  Xadrez Misto;  Jogos Eletrônicos  Misto;  Dama Masculino e

Feminino; Dominó Masculino e Feminino; Corrida de 10 km Masculino e Feminino
➢ A equipe que não se apresentar ao local do jogo devidamente uniformizada com o número

mínimo de atletas, de acordo com a regra oficial  de cada modalidade esportiva, até 15

(quinze) minutos após o horário determinado para o seu início, será considerada por W.O.;
➢ A  comissão  organizadora  se  responsabilizará  pela  ALIMENTAÇÃO  E  HOSPEDAGEM  dos

servidores atletas durante o período dos jogos;
➢ O servidor que trouxer acompanhantes para os JISIFBA terá que arcar com todos os gastos

(transporte, hospedagem e alimentação);

➢ Os  campi  participantes  dos  JOGOS  INTEGRADORES  E  DE  QUALIDADE  DE  VIDA  DOS

SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - JISIFBA 2017, deverão conhecer as regras

internacionais  de  desporto,  este  Regulamento  Geral,  o  Regulamento  Específico  das

Modalidades,  Código de Ética  Desportiva,  Código Nacional  de  Organização da  Justiça  e

Disciplina Desportiva,  além do Regimento Interno do IFBA  submetendo se, assim, sem

reserva  alguma,  a  todas  as  consequências  advindas  das  normas  estabelecidas  nestes

documentos legais.  Não será  permitida  a  recusa de qualquer  autoridade escalada  para

dirigir as competições.


