
 
 

 
 
 

CONCURSO DE CARTAZES 
  
REGULAMENTO 
1. DO OBJETO  
Concurso de Cartazes, com o tema  
“Ritorno Alle Origini” 
Os cartazes deverão apresentar idéias associadas ao 
tema: Referindo-se preferencialmente as tradições 
Italianas e/ou outras etnias de imigrantes, que juntos 
construíram a história do Município de Rio dos Cedros. 
 
2. DAS CATEGORIAS  
Poderão concorrer: 
2.1. Alunos devidamente matriculados no ensino 
fundamental (Séries iniciais; Series finais  e Ensino 
Médio)  
  
3. DA PARTICIPAÇÃO 
  
3.1. Cada escola só poderá enviar um trabalho, sob 
pena de desclassificação; 
3.2. O trabalho deverá ser produzido por apenas um 
aluno, sob pena de desclassificação; 
3.3. O envio do cartaz com a ficha de inscrição (original 
ou cópia)  colada no verso do mesmo significa a 
inscrição no concurso; 
3.4. É vedado: 
    3.4.1. O uso de colagens; 
    3.4.2. A reprodução de símbolos nacionais 
(bandeira, selo, armas e hino), de logomarcas 
governamentais, de imagens registradas, de cartazes 
de concursos anteriores e de desenhos de natureza 
apelativa ; 
    3.4.3 Não serão admitidos desenhos elaborados em 
computador; 
3.5. Os cartazes deverão conter no verso os dados 
abaixo, sem abreviações: 
    3.5.1. Nome completo do aluno, idade, série que 
está cursando, endereço completo e e-mail; 

    3.5.2. Nome completo da escola, endereço 
completo, telefone e e-mail da escola em que estuda;  
    3.5.3. Nome completo do(a) professor(a) 
orientador(a) da execução do trabalho;  
    3.5.4. Os dados deverão ser preenchidos com letra 
de forma legível na ficha de inscrição do concurso que 
deverá ser colada no verso do cartaz. 
3.6. Os cartazes devem ser enviados para o seguinte 
endereço; 
 
Secretaria Municipal de Educação de Rio dos 
Cedros .(Ou entregue em sua Escola) 
 
  
4. DAS ESPECIFICAÇÕES 
  
4.1. Tamanho: 66x50 cm; 
4.2. Material: cartolina ou papel cartão, na cor branca; 
4.3 Utilizando-se qualquer material permanente (tinta, 

lápis, giz de cera ou grafite); 

4.4 . Documentos ilegíveis serão desclassificados. 

  
5. DOS PRAZOS 
  

5.1.  Os prazos para o concurso de Cartazes, com o 
tema “Ritorno Alle Origini” são os seguintes: 

Inscrições: serão aceitos cartazes com a data de 
postagem até o dia  27/08/2010, 6ª feira. 
Resultados: A relação dos vencedores estará 
disponível no portal www.riodoscedros.sc.gov.br a 
partir do dia 31/08/2010, 3ª feira.  
 
Premiação: A entrega dos prêmios ocorrerá em 
02/09/2010, 5ª feira, 09:00, no Auditório da 
Secretaria Municipal de educação, onde os cartazes 
ficarão em exposição. 
5.2. É do concorrente a responsabilidade pelos custos 
e pela segurança do material enviado à Secretaria de 
Municipal de Educação. 
6. DA AVALIAÇÃO 
  
6.1. A avaliação dos cartazes será feita por uma 
comissão julgadora coordenada pela Secretaria de 
Educação, e formada por profissionais especializados e 
nomeados, sem ônus, por esta Secretaria. A comissão 
elegerá o melhor trabalho, conforme os critérios 
estabelecidos neste regulamento. 
 
6.2. Critérios de avaliação: 
    6.2.1. Criatividade e originalidade do trabalho; 
    6.2.2. Impacto visual; 
    6.2.3. Coerência com o tema; 



    6.2.4. Coerência entre produção do trabalho e a 
faixa etária do(a) aluno(a); 
    6.2.5. Boa apresentação. 
  
7. DOS IMPEDIMENTOS  
 
7.1. Estão impedidos de participar do concurso 
servidores e parentes de servidores da Secretaria de 
Educação, de membros da comissão julgadora, e de 
órgãos parceiros e apoiadores do evento; 
  
8. DA PREMIAÇÃO 
  
8.1. A Secretaria Municipal de Educação e parceiros, 
realizará a entrega dos prêmios aos vencedores em 
02/09/2010, 5ª feira, 09:00, no Auditório da 
Secretaria Municipal de educação,, com exibição dos 
trabalhos premiados no concurso.  
8.1.1. Serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares. Em cada 
categoria (Séries iniciais; Series finais  e Ensino Médio) 
1º Lugar: 
Prêmio 01 passeio panorâmico de helicóptero 
2º Lugar: 
Prêmio  01 troféu 
 3º Lugar: 
Prêmio  01 troféu 
9. DO RESULTADO 
  
9.1. O resultado será publicado no portal  da Secretaria 
municipal  de Educação www.riodoscedros.sc.gov.br  e 
demais parceiros; 
9.2. Os vencedores deste concurso serão comunicados 
do resultado oficial, por intermédio de ofício, telefone 
ou correio eletrônico, para que possam tomar as 
devidas providências para o recebimento da 
premiação. 
  
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
10.1. A participação neste concurso implica a total 
aceitação de todos os itens deste regulamento; 

10.2. A Secretaria de Educação do Município de Rio 
dos Cedros e parceiros, realizará a entrega dos 
prêmios em solenidade especial com exibição pública,  
do(s) trabalho(s) premiado(s) neste concurso.  
10.3. Os trabalhos enviados não serão devolvidos; 
10.4. A Secretaria de Educação do Município de Rio 
dos Cedros reserva-se o direito de publicação e 
divulgação dos cartazes.assim como os parceiros 
citados no folder. A inscrição no concurso implica a 
cessão de uso dos trabalhos A Secretaria de Educação 
do Município de Rio dos Cedros  e parceiros, sem 
qualquer tipo de ônus. 
10.5. Das decisões da comissão julgadora não caberão 
recursos. 
10.6. Os casos omissos nesse regulamento serão 
resolvidos por Comissão designada pela Secretaria de 
Educação de Rio dos Cedros. 
  
Rio dos Cedros 19/08/2010 
 

 

INFORMAÇÕES: 

Secretaria de Educação  – GIOVANA / SILMARA 

(47)  3386 1050 RAMAL 2302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

CONCURSO DE CARTAZES 
 

Concurso de Cartazes, com o tema 
“Ritorno Alle Origini” 

 
Nome do Aluno 
 
Professor Orientador: 
 

Contato: 
 

E-mail: 

Telefone Residencial: 
 
 

Comercial: Celular: 

Endereço: 
 
 

Bairro: 
 
 

CEP: Cidade: 

 
  (discrimine): 

 
 
 
 

O Regulamento do Concurso de cartazes poderá ser retirado na Secretaria de Educação,  
 


