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EDITAL Nº 029/2022 

 

CONCURSO ESCOLAR DE CRIAÇÃO DO  

LOGOTIPO DA MOSTRA MUNICIPAL DE 

CONHECIMENTOS  

 

O MUNICÍPIO DE CRISTAL, através da Secretaria Municipal de Educação - SMED 

Cristal/RS, torna pública a abertura de inscrições para a participação do concurso escolar de 

criação do logotipo da Mostra Municipal de Conhecimentos - MMC. 

 

1. DO OBJETIVO: 

1.1. O concurso para a criação do logotipo da MMC visa incentivar a criatividade dos 

educandos das escolas do território de Cristal, por meio da criação artística, considerando os 

temas pertinentes ao evento. 

1.2. O presente concurso tem como objetivo escolher um logotipo para a MMC. 

1.3. Entenda-se por logotipo, a identificação de uma instituição, empresa ou evento, que por 

meio de seu nome escrito por extenso ou abreviadamente (sigla), de forma estilizada ou ainda 

o uso de recursos visuais que se faça possível compreender a identidade do evento. 

1.4. A proposta vencedora deste concurso poderá ser utilizada, em sua forma original ou 

adaptada, para identidade visual em cartazes, banners, folders, papeis timbrados, convites, 

envelopes, bandeiras, site institucional, perfis em redes sociais, eventos e/ou em outras 

aplicações. 

 

2. DA INSCRIÇÃO: 

2.1. As inscrições para o concurso para a criação do logotipo da MMC deverão ser realizadas 

no período de 4 de julho de 2022 a 15 de julho de 2022 e entregues em envelope identificado 

na SMED Cristal/RS localizada na Travessa XV de Novembro nº 115, no horário das 8:30h às 

12h e 13:30h às 16:30h. 

2.2 No formulário de inscrição, o estudante deverá estar atento às informações de 

preenchimento obrigatório, sendo elas:  

a) Nome do aluno;  

b) Nome do professor-mentor;  

c) Nome da escola;  

d) Turma/Série;  

e) Telefone para contato; 

2.3. O professor-mentor refere-se ao educador que estará orientando o aluno durante a 

elaboração e execução do projeto. 
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2.4. Cada inscrição deverá vir acompanhada de Termo de Cessão de direitos autorais, para que 

possa ser divulgado e validado conforme anexo I.   

2.5. Cada escola deverá indicar dez (10) trabalhos a partir de uma pré-seleção realizada na 

instituição. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO CONCURSO: 

3.1. Estão aptos a participarem do concurso todos os estudantes das escolas públicas municipais 

e estaduais do Município de Cristal/RS, que pertençam as seguintes etapas escolares: 

a) Educação Infantil; 

b) Séries iniciais do Ensino Fundamental;  

c) Séries finais do Ensino Fundamental; 

d) Ensino Médio; 

e) Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

3.2. A categoria do concurso compreende produções gráficas que são desenhos autorais 

manuais ou digitais. 

3.3. O trabalho deverá ser disponibilizado no ato da inscrição no formato impresso ou desenho.  

3.4. Serão desclassificados:  

a) Os trabalhos resultantes de plágio; 

b) As inscrições sem o preenchimento adequado dos itens descritos no item 2.2; 

c) As Inscrições sem o preenchimento adequado do item descrito no item 2.4.  

 

4. DA AVALIAÇÃO: 

4.1. Cada trabalho, corretamente inscrito e validado, será avaliado pela comissão julgadora da 

SMED. 

4.2. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:  Originalidade e 

Conteúdo: 

Critérios: Pontuação: 

Trabalho original e autoral 3 pontos 

Trabalho criativo 3 pontos 

Coerência entre a temática do concurso e a produção artística 4 pontos 

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA: 

5.1. Será composta por integrantes da SMED Cristal/RS através da Portaria nº 17.644/2022. 

5.2 A Comissão Julgadora escolherá o vencedor com base nos critérios descritos no item 4.2. 
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5.3. A Comissão Julgadora atribuirá pontos aos trabalhos, estabelecendo uma classificação, 

resultante da soma de pontos atribuídos por cada item do trabalho, de acordo com os critérios 

supracitados. 

6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DO VENCEDOR:  

6.1. A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo 

indeterminado a MMC - Mostra Municipal de Conhecimentos. 

6.2. Ao ganhador não caberá quaisquer ônus sobre o seu uso, como pagamentos ou 

ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo autor. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:  

7.1. A divulgação do resultado final do concurso ocorrerá no dia 29 de julho de 2022 e será 

anunciado nas redes sociais da Prefeitura Municipal e SMED Cristal/RS. 

7.2. O vencedor do concurso da criação do logotipo para a MMC irá receber um certificado 

pela sua participação e terá seu trabalho divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal e 

da SMED Cristal/RS. 

7.3. O certificado será entregue por membros da comissão julgadora do concurso na data da 

MMC - Mostra Municipal de Conhecimentos. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1.  Ao se inscrever, o candidato manifesta concordância com todos os itens descritos neste 

Edital.  

8.2. Casos não previstos neste edital serão avaliados pela Comissão Julgadora. 

8.3. Todos os trabalhos participantes do concurso poderão ser divulgados e expostos em 

atividades desenvolvidas neste e em outros eventos da Prefeitura Municipal e SMED 

Cristal/RS. 

 

Prefeitura Municipal de Cristal, 

28 de junho de 2022 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal   

 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal – SMARH 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DO LOGOTIPO PARA A 

MOSTRA MUNICIPAL DE CONHECIMENTOS 2022. 

 

Eu,______________________________________________________, portador do 

CPF____________________________ e do RG_________________________, emitido em 

___/___/______, por_________, e representante legal do aluno 

________________________________________________________, li e aceito o 

regulamento para escolha do logotipo da Mostra Municipal de Conhecimentos, assim como, 

concedo os direitos autorais de uso e divulgação. 

 

______________________, ___ de ___________________ de 2022. 

 

 

__________________________ 

Assinatura do responsável (a) participante 


