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EDITAL 01/2019 

Secretaria Municipal de Educação 

Município de Treze Tílias/SC 

 

A Secretaria de Educação do município de Treze Tílias/SC, mediante o 

presente edital, torna pública a realização do II CONCURSO DE DESENHO 

ESCOLAR, estabelecendo para o mesmo o regulamento a seguir:  

 

I. DO TEMA E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O II Concurso de Desenho Escolar terá como tema: “BELEZAS 

NATURAIS”.  

 

§ 1º O concurso tem os seguintes objetivos: 

 

I. Estimular os alunos do ensino fundamental da Escola Municipal 

Irmã Filomena Rabelo a desenvolver suas expressões artísticas, através do 

desenho, de acordo com os conteúdos trabalhados nas aulas de Artes; 

 

II. Utilizar os melhores desenhos para ilustrar as capas dos cadernos 

que serão distribuídos com o material escolar no início do ano letivo de 2020. 
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II. DO CRONOGRAMA 

 

Art. 2º As fases do concurso obedecerão ao seguinte cronograma: 

 

I. A entrega, para fins de participação no concurso, deverá ser feita 

até o dia 30 de setembro de 2019, durante o período de atividades escolares; 

 

II. A divulgação dos resultados se dará no dia 31 de outubro de 

2019, através de publicação no mural da escola e nas redes sociais; 

III. A premiação, para os autores dos cinco melhores trabalhos, será 

entregue durante solenidade em local e data que serão definidos pela 

Secretaria de Educação. 

 

III. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 3º Poderão participar do concurso,  os alunos do ensino 

fundamental, compreendidos entre o 6º ao 8º anos, regularmente matriculados 

na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo. 

 

Art. 4º Cada concorrente participará através da confecção de um 

desenho, utilizando uma técnica de sua escolha. 

 

Parágrafo único: Cada participante poderá inscrever apenas um 

trabalho. 
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Art. 5º Os trabalhos deverão ser entregues na Secretaria da Escola na 

data prevista no presente edital. 

 

Art. 6º Os desenhos devem ser inéditos, não se admitindo cópias, 

também não serão admitidos desenhos concluídos e apresentados em anos 

anteriores e, sobretudo, os desenhos devem ser produzidos com o 

acompanhamento do professor de Artes. 

 

Art. 7º O Concurso será realizado em uma única etapa para todos os 

participantes, sendo vedada a participação de estudantes que não foram 

mencionados no art. 3º do presente edital e de pessoas que não estejam 

regularmente matriculadas na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo. 

 

IV. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Art. 8º A seleção dos trabalhos ficará a cargo de uma comissão 

julgadora de 05 (cinco) membros, a ser indicada pela Secretaria Municipal de 

Educação, assim composta: 

I. 02 (dois) professores efetivos da Escola Municipal Irmã Filomena 

Rabelo; 

 

II.  02 (dois) servidores da Prefeitura Municipal; 

 

III.  01 (um) Gestor Escolar; 
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Art. 9º A comissão julgadora selecionará as 05 (cinco) melhores 

produções. 

 

Art. 10 As decisões da comissão julgadora são imunes a qualquer tipo 

de recurso administrativo. 

Art. 11 A comissão julgadora desclassificará os desenhos que não 

tenham observado o tema proposto no art. 1º do presente edital, bem como os 

que não observarem o previsto nos arts. 3º a 7º do presente edital. 

 

V. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

Art. 12 O resultado será divulgado pela comissão julgadora, no final da 

seleção, quando será disponibilizada a lista com o nome dos cinco primeiros 

classificados. 

 

VI. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 

Art. 13 Os trabalhos serão classificados levando-se em consideração os 

seguintes critérios de avaliação e pontuação:  

I.  Observação do tema exigido no artigo 1º deste edital: 5 pontos;  

 

II. Criatividade e originalidade dos desenhos: de 1 a 5 pontos. 
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Art. 14 Em caso de empate a Comissão Julgadora fará uma nova 

avaliação dos desenhos empatados, sendo que ao permanecer o mesmo 

resultado, o desempate será feito por sorteio.  

 

VII. DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 15 Além de terem seus desenhos estampados nas capas dos 

cadernos que serão distribuídos na Rede Municipal de Ensino, os 05 (cinco) 

autores classificados receberão premiação pelo critério da melhor classificação 

por pontuação. 

 

Parágrafo único: O uso dos desenhos nos cadernos escolares 

obedecerá o seguinte critério: 

 

I. O desenho de maior pontuação estampará a capa frontal; 

 

II. Os demais serão estampados na capa posterior, em disposição 

que ficará a critério da Secretaria Municipal de Educação. 

 

VIII. DOS DIREITOS DE AUTOR 

 

Art. 16 Os direitos de autor, relativos aos desenhos premiados, serão 

transferidos, em caráter definitivo, à Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo de 

Treze Tílias/SC, mediante termo de cessão a ser assinado pelos pais ou 
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responsáveis, podendo o educandário utilizá-lo livremente em seu material de 

divulgação, no país ou no exterior. 

 

IX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 17 A participação no concurso de que trata o presente Regulamento 

constitui-se em instrumento de plena aceitação por parte do concorrente e das 

normas estabelecidas neste edital.  

Art. 18 Os trabalhos apresentados pelos participantes não serão 

devolvidos e serão arquivados na Secretaria Municipal de Educação, podendo 

ser expostos no mural da escola.  

 

Art. 19 A Secretaria Municipal de Educação, como entidade promotora 

do concurso, não se responsabilizará pela devolução de originais, assim como 

fica autorizada, sem ônus, a utilizar os desenhos para fins de publicações e em 

eventos institucionais nos termos do art. 16. 

 

Art. 20 Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela 

comissão julgadora que poderá utilizar os critérios previstos na legislação civil 

brasileira, incluindo princípios e regras de Direito Administrativo. 

 

Art. 21 Compete, única e exclusivamente, à comissão julgadora a 

aceitação ou indeferimento dos desenhos que apresentarem qualquer tipo de 

irregularidade, mesmo que detectada posteriormente à divulgação do resultado 

do concurso. 
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Art. 22 A validade do presente edital está condicionada à sua publicação 

no mural da Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo, independente de 

publicação em diários oficiais. 

  

Treze Tílias/SC, 16 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

MARI PIAIA 

Secretária de Educação 
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