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EDITAL	Nº	128,	DE	07	de	Maio	de	2019

"DISPÕE	 SOBRE	 O	 I	 CONCURSO
ESCOLAR	 DE	 DESENHO	 DO	 ANIMAL
SÍMBOLO	DA	SEMANA	MUNICIPAL	DE
MEIO	AMBIENTE."

ROBERTO	SCHNEIDER,	Prefeito	Municipal	de	Ivoti,	em	Exercício,	no	uso
de	suas	atribuições	legais,	e	em	conformidade	com	o	disposto	no	Decreto	nº
20/2019,	que	Regulamenta	a	Programação	da	XV	Semana	Municipal	de	Meio
Ambiente	de	Ivoti,	 torna	público	o	 I	Concurso	Escolar	de	Desenho	do	Animal
Símbolo	da	Semana	Municipal	de	Meio	Ambiente,	bem	como	regulamentação,
conforme	segue:

1.	DO	CONCURSO

1.1.	O	Município	de	Ivoti,	através	da	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente
com	 o	 apoio	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Educação,	 com	 a	 finalidade	 de
incentivar,	sensibilizar	e	orientar	a	preservação	e	a	educação	ambiental,	bem
como	 promover	 a	 criatividade	 e	 o	 engajamento	 da	 comunidade	 através	 dos
alunos	da	rede,	nas	questões	que	versam	sobre	o	meio	ambiente	por	meio	de
atividades	 artísticas,	 parte	 integrante	 da	 XV	 Semana	 Municipal	 do	 Meio
Ambiente,	 torna	 público	 o	 I	 Concurso	 Escolar	 de	 Desenho	 para	 escolas
municipais.

2.	DO	TEMA

2.1.	 O	 tema	 de	 elaboração	 do	 desenho	 será	 o	 Tucano-de-bico-verde
(Ramphastos	dicolorus),	escolhido	pela	coletividade	como	animal	símbolo	da
Semana	Municipal	de	Meio	Ambiente,	resultante	do	concurso	“Ivoti	é	o	Bicho”.

3.	DAS	CATEGORIAS

3.1.	O	concurso	será	aberto	para	três	categorias:
a)	Educação	Infantil	(até	5	anos);
b)	Séries	Iniciais	(até	o	5º	ano);
c)	Séries	Finais	(até	o	9º	ano).

4.	DA	INSCRIÇÃO	E	DOS	PRAZOS
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4.1.	A	inscrição	será	gratuita.
4.2.	 As	 direções,	 coordenações	 ou	 os	 próprios	 professores	 das	 escolas
deverão	 entregar	 os	 desenhos	 junto	 à	 ficha	 de	 inscrição	 preenchida	 e
autorização	do	uso	da	imagem,	em	envelope	identificado	por	categoria	com	o
nome	da	escola,	tendo	início	a	partir	da	data	de	publicação	do	Edital	até	dia	31
de	maio	de	2019,	na	SSMA,	na	portaria	da	SEMEC,	cito	a	Rua	José	de	Alencar
780,	Centro,	Ivoti.

5.	DO	DESENHO

5.1.	Cada	aluno	poderá	concorrer	com	apenas	01	(um)	desenho.
5.2.	O	desenho	deverá	ser	feito	em	uma	única	folha	de	papel	A4,	identificado
em	seu	verso	com	nome	do	participante,	ano	e	escola.
5.3.	 Para	 a	 confecção	 do	 desenho	 poderão	 ser	 utilizados	 os	 seguintes
materiais:	 lápis	grafite,	 lápis	de	cor,	caneta	esferográfica,	caneta	hidrográfica,
pincel	atômico,	aquarela,	giz	de	cera,	colagens	e	glitter.
5.4.	 Caberá	 ao	 participante	 todos	 os	 custos	 dos	materiais	 utilizados	 para	 a
confecção	do	desenho.
5.5.	O	desenho	deverá	ser	elaborado	com	técnica	livre	e	manual.	
5.6.	Não	serão	aceitas	fotografias	ou	desenhos	impressos.
5.7.	O	desenho	deverá	ser	produzido	individualmente	pelo	participante.
5.8.	O	desenho	não	deve	ser	dobrado	ou	enrolado,	de	forma	a	não	danificar	a
obra.

6.	DA	AVALIAÇÃO

6.1.	A	 avaliação	 será	 feita	 no	dia	 03	de	 junho	por	 uma	Comissão	 Julgadora
composta	pelos	seguintes	profissionais:
a)	Tatiane	Cristina	Gutheil,	coordenadora	do	Centro	de	Educação	Ambiental	do
Município	de	Ivoti;
b)	Patricia	dos	Santos,	coordenadora	da	Educação	Infantil	do	Município	de	Ivoti;
c)	Naiuri	Rigo	Krein,	estudante;
d)	Paola	Kleinkauf,	Bióloga	e	professora	no	Município	de	Lindolfo	Collor;
e)	Sarah	Petrykowski	Peixe,	Bióloga/Licenciadora	da	Secretaria	de	Saneamento
e	Meio	Ambiente;
f)	Ana	Cristi	Beier,	Ilustradora	e	Designer	Freelancer.
6.2.	 A	 Comissão	 Julgadora	 levará	 em	 consideração	 a	 pertinência	 ao	 tema
proposto	pelo	concurso,	a	criatividade	e	originalidade	do	trabalho.
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6.3.	 A	 comissão	 julgadora	 avaliará	 os	 desenhos	 e	 elegerá	 03	 (três)
vencedores,	 por	 categoria	 (primeiro,	 segundo	 e	 terceiro	 lugar),	 conforme	 os
critérios	de	avaliação.

7.	DOS	CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÃO

7.1.	Os	critérios	de	avaliação	são	os	seguintes:
a)	Criatividade;
b)	Originalidade;
c)	Coerência	com	o	tema.

8.	DO	RESULTADO	E	DA	PREMIAÇÃO

8.1.	 O	 resultado	 será	 divulgado	 no	 dia	 04	 de	 junho	 de	 2019,	 durante	 a
programação	da	XV	Semana	Municipal	de	Meio	Ambiente.
8.2.	Os	vencedores	receberão	como	premiação:
a)	 O	 1º	 colocado	 de	 cada	 categoria	 receberá	 02	 (dois)	 ingressos	 para	 o
GramadoZoo,	para	o	participante	e	um	responsável;
b)	Os	2º	e	3º	colocados	de	cada	categoria	 receberão	um	chaveiro	do	animal
símbolo,	um	adesivo	e	uma	sacola	ecológica.	
8.3.	 O	 prêmio	 concedido	 ao	 1º	 colocado	 é	 intransferível,	 só	 podendo	 ser
utilizado	 pelo	 vencedor	 do	 concurso	 na	 companhia	 de	 01	 (um)	 responsável
legal,	nos	termos	do	presente	regulamento.
8.4.	Os	prêmios	serão	entregues	no	dia	09	de	junho,	a	partir	das	10	horas,	no
Núcleo	de	Casas	Enxaimel.
8.5.	 Todos	 os	 participantes	 receberão	 um	 certificado	 de	 participação	 emitido
pela	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente,	e	os	desenhos	selecionados
serão	utilizados,	mediante	autorização	dos	seus	autores	ou	responsável	legal,
em	 material	 de	 uso	 do	 município	 e/ou	 divulgação,	 tais	 como	 adesivos,
chaveiros	e	sacolas	ecológicas.
8.6.	As	obras	poderão,	ainda,	 fazer	parte	de	um	catálogo	específico	e	serem
expostas	 em	 locais	 públicos	 e/ou	 divulgadas	 através	 das	 redes	 sociais	 da
Prefeitura	de	Ivoti	e	do	Centro	de	Educação	Ambiental	de	Ivoti	(CEAMI),	sempre
indicando	os	créditos	da	imagem.

9.	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS

9.1.	 A	 simples	 inscrição	 no	 concurso	 representa	 a	 aceitação	 do	 participante
das	normas	contidas	neste	regulamento,	e	fica	resguardado	pelo	mesmo.
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9.2.	 As	 decisões	 da	 Comissão	 Julgadora	 serão	 soberanas,	 não	 cabendo
recurso	em	qualquer	instância.
9.3.	 Serão	 desclassificados	 os	 trabalhos	 que	 não	 se	 enquadrarem	 neste
regulamento.
9.4.	Casos	omissos	neste	 regulamento	serão	decididos	pela	equipe	 técnica
da	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente.

Prefeitura	 Municipal	 de	 Ivoti,	 aos	 sete	 (07)	 dias	 do	 mês	 de	 maio	 de
2019.		

	

																							ROBERTO	SCHNEIDER
Prefeito	Municipal	em	Exercício


