MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº 90, DE 24 de Maio de 2018
"PRORROGA PRAZOS ESTABELECIDOS NO
EDITAL Nº 78/2018, QUE DISPÕE SOBRE A
PARTICIPAÇÃO

DO

II

CONCURSO

DE

FOTOGRAFIA AMBIENTAL DE IVOTI."
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com o Decreto nº 34/2018, que prorroga
prazo estabelecido no Decreto nº 29/2018, que regulamenta a programação da
XIV Semana Municipal de Meio Ambiente de Ivoti,
R E S O L V E :
1. PRORROGAR os prazos estabelecidos nos itens 7.4, 7.5 e 9.1, letras "a",
"b", e "c", do Edital nº 78/2018, que dispõe sobre a participação do II Concurso
de Fotografia Ambiental de Ivoti, conforme segue:
(...)
7.4

A foto que receber o maior número de “curtidas” a partir do

momento da publicação das fotos na página do CEAMI, tendo início no dia 31
de maio a partir das 08h e prazo final às 8h do dia 04 de junho de
2018, receberá 1,0 ponto no critério Relevância em relação ao valor
socioambiental a mais na avaliação de cada membro da comissão julgadora.
7.5 Em caso de empate, será feita uma enquete no mesmo endereço
eletrônico (www.facebook.com/ceami.ivoti) apenas entre as fotos empatadas. A
enquete ficará no ar a partir do dia 04 de junho de 2018 das 09h às 13h.
(...)
9.1 O II Concurso de Fotografia Ambiental de Ivoti, organizado pela
Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, será realizado de acordo com a
seguinte programação:
a) O período de inscrições será a partir da publicação do Edital até
30/05/2018, das 08h00 às 17h00;
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b) A publicação das fotos na página do CEAMI, tendo início no dia 31 de
maio a partir das 8h e prazo final às 8h do dia 04 de junho de 2018;
c) A seleção dos trabalhos ocorrerá em 04/06/2018, as 15h30min, na
Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente;
(...)
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio
de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

