PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO
Av. Presidente Vargas, N° 3.215,
Vila Maria, CEP 75905-900
Rio Verde – Goiás.
FONE: (0**64) 3602-8070/3602-8021
http://www.rioverde.go.gov.br
licitacao@rioverde.go.gov.br

CONCURSO CULTURAL RIO VERDE CIDADE DAS ABÓBORAS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO, nomeada
pelo Decreto n. 691, de 06 de abril de 2018, convida e informa a abertura das inscrições para
o Concurso Cultural Rio Verde, Cidade das Abóboras, que consiste na criação de um desenho
artístico dando forma ao mascote da cidade, o ABOBRINHA.
TEMA: “Rio Verde: Cidade das Abóboras”, que consiste na criação de um desenho artístico
dando forma ao mascote da cidade, o ABOBRINHA.
OBJETIVO:
O CONCURSO CULTURAL RIO VERDE, CIDADE DAS ABÓBORAS, promovido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, por meio de sua Secretaria Municipal de
Educação é dirigido a todos os alunos com idade entre 10 e 14 anos até a data de inscrição,
devendo obrigatoriamente pertencerem à rede de escolas públicas ou particulares da cidade de
Rio Verde. Sendo o tema, uma referência ao símbolo cultural da cidade.
O mascote dará suporte a eventos educacionais, ambientais e artísticos do Poder Público
Municipal, criando um elo principalmente com o público infantojuvenil e um engajamento
com a cidade.
Desta forma, a Prefeitura Municipal de Rio Verde, vem estimular a participação do público
infantojuvenil rio-verdense, promovendo e socializando uma cultura democrática e interativa
no concurso.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
1.
ETAPA: Lançamento do Edital do Concurso
Publicação em jornais de grande circulação
Publicação em sites
2.
ETAPA: Divulgação do Concurso
3.
ETAPA: Início das Inscrições
4.
ETAPA: Final das Inscrições e entrega dos Desenhos
5.
ETAPA: Análise dos trabalhos/desenhos pela Comissão Julgadora
6.
ETAPA: Apresentação dos finalistas
7.
ETAPA: Votação Online
8.
ETAPA: Cerimônia de premiação
CRONOGRAMA
29 de junho – Início das inscrições
15 de agosto – Prazo final para inscrições e entrega dos desenhos
15 a 17 de agosto – Análise dos trabalhos pela comissão julgadora
20 de agosto – Apresentação dos 3 finalistas
20 a 28 de agosto – Votação online
29 de agosto – Cerimônia de premiação
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REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL
“RIO VERDE: CIDADE DAS ABÓBORAS”
CRIAÇÃO DO DESENHO DO MASCOTE ABOBRINHA
REGULAMENTO
1 - Do Tema
1.1 - A Prefeitura de Rio Verde promove concurso cultural com o seguinte tema: “Rio Verde:
Cidade das Abóboras”, que consiste na criação de um desenho artístico dando forma ao
mascote da cidade, o ABOBRINHA.
2 - Do Objetivo
2.1 - O concurso é dirigido a todos os alunos com idade entre 10 e 14 anos até a data de
inscrição, devendo obrigatoriamente pertencerem à rede de escolas públicas ou particulares da
cidade de Rio Verde. Sendo o tema, uma referência ao símbolo cultural da cidade.
2.2 - O mascote dará suporte a eventos educacionais, ambientais e artísticos do Poder Público
Municipal, criando um elo principalmente com o público infantojuvenil e um engajamento
com a cidade.
3 - Das Participações
3.1 Poderão participar todos os alunos entre 10 e 14 anos pertencentes às escolas públicas ou
particulares com sede em Rio Verde – GO, sendo livre o número de alunos concorrentes por
cada escola.
4 - Das Pré-seleções
4.1. Fica a cargo da direção de cada escola, a seleção de um único desenho, o qual irá
representá-la no concurso.
5 - Das Inscrições
5.1. Poderão inscrever-se somente os alunos pré-selecionados, os quais representaram suas
escolas, devendo obrigatoriamente pertencerem à rede de escolas públicas ou particulares com
sede em Rio Verde – GO.
5.2. Deverá ser encaminhado o envelope com o desenho pré-selecionado para o Departamento
de Comunicação na Prefeitura Municipal de Rio Verde, devendo conter também o Formulário
de Inscrição/Termo de autorização e cessão de direitos autorais (formulário único, com
assinatura de um dos responsáveis legal do aluno e direção da escola).
5.3. O não recebimento do formulário, devidamente preenchido, assinado pela direção da
escola e pelo responsável legal do aluno, implicará a desclassificação do trabalho. O
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formulário de inscrição e o formulário para a confecção do trabalho artístico estão disponíveis
no endereço http://www.rioverde.go.gov.br
6 - Da Seleção
6.1. As seleções dos trabalhos serão realizadas por uma comissão formada por profissionais de
propaganda e marketing e membros de destaque da comunidade, indicados pelos
organizadores do concurso, nomeados por meio de decreto.
6.2. A comissão ficará a cargo de selecionar 3 (três) desenhos finalistas para disputa da
classificação final.
6.3. - Critérios de Avaliação da Comissão
Coerência com o tema (Pontuação 0-100)
Criatividade (Pontuação 0-100)
Originalidade (Pontuação 0-100)
Impacto visual (Pontuação 0-100)
Apresentação: o desenho deve ter um título, ser feito em folha de papel tamanho A4
(disponível no site), sem rasuras ou intervenção do professor ou familiares.






6.4. A ordem de classificação dos 3 (três) desenhos finalistas será decidido pelo público por
meio de votação na internet, definindo assim qual será a ordem de premiação.
7 - Das Normas Para Apresentação dos Trabalhos
7.1. O desenho deve ser realizado no formulário contido no site http://www.rioverde.go.gov.br
– em folha de papel tamanho A4.
8 - Das Premiações
8.1 Os alunos autores dos trabalhos artísticos selecionados pela comissão receberão:

1º lugar:
Aluno (a): Um notebook
Professor (a): Um notebook

2º lugar:
Aluno (a): Um tablet
Professor (a): Um tablet

3º lugar:
Aluno (a): Uma bicicleta
Professor (a): Uma bicicleta
9 - Do Resultado
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9.1 - O resultado do concurso será divulgado no site http://www.rioverde.go.gov.br
10 - Da Cerimônia
10.1 - A cerimônia de premiação será realizada em local a ser definido.
10.1.1 – A Secretaria de educação entrará em contato com os vencedores, pelos telefones
deixados na inscrição, para comunicar o local.
10.2 - Os alunos selecionados de cada escola, cada um com um professor e até 3 familiares,
serão convidados a participar da cerimônia de premiação.
11 - Cronograma
29 de junho – Início das inscrições
15 de agosto – Prazo final para inscrições e entrega dos desenhos
15 a 17 de agosto – Análise dos trabalhos pela comissão julgadora
20 de agosto – Apresentação dos 3 finalistas
20 a 28 de agosto – Votação online
29 de agosto – Cerimônia de premiação
12 – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - Elege-se o Secretário de Comunicação para conhecer e julgar questões por ventura
levantadas entorno deste regulamento

Rio Verde - GO, 25 de junho de 2018.

MÁRCIO HELOISO DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO(a) CANDIDATO(a) E TERMO DE CESSÃO
DE DIREITOS AUTORAIS
Concurso Cultural Rio Verde, Cidade das Abóboras, promovido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, por do Fundo Municipal de Educação
Tema: “Rio Verde: Cidade das Abóboras”, que consiste na criação de um desenho artístico
dando forma ao mascote da cidade, o ABOBRINHA.

Declaro ser o(a) titular exclusivo(a), originário(a), de todos os direitos
autorais, de âmbito patrimonial e moral, no que couber, sobre o trabalho por
mim enviado nesta data, ao Concurso cultural “Rio Verde: Cidade das
Abóboras”, que consiste na criação de um desenho artístico dando forma
ao mascote da cidade, o ABOBRINHA , ocasião que cedo e transfiro à
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, regularmente inscrita no
CNPJ sob o n 0 02.056.729/0001-05, com sede na Av. Presidente Vargas, 3215
– Vila Maria - CEP: 75.905-900 – Rio Verde/GO, por meio deste instrumento,
de forma total, definitiva e exclusiva, sem qualquer limitação temporal ou
territorial,
os
direitos
patrimoniais,
autorizando-a
a
utilizar
a
trabalho/desenho selecionada parcial ou totalmente, direta ou indiretamente,
em quaisquer das modalidades previstas no artigo 29 da Lei 9.610/98. A
presente cessão tem caráter irretratável e irrevogável.
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DO EDITAL /
REGULAMENTO, AUTORIA DO TRABALHO APRESENTADO E
AUTORIZAÇÃO DE USO
À Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO:
Declaro expressamente que conheço e aceito todas as condições e
normas constantes do Edital/Regulamento do Concurso.

Reconheço que não tenho direito a nenhuma indenização, reembolso ou
compensação pela exclusão do trabalho apresentado, bem como em virtude da
anulação do presente Concurso.

Declaro ser o(a) autor(a) do trabalho inscrito, anexo.

Autorizo, caso vencedor(a), o uso do trabalho/desenho de forma total,
definitiva e exclusiva, sem qualquer limitação temporal ou territorial, os
direitos patrimoniais, autorizando-a a utilizar a trabalho/desenho selecionado
parcial ou totalmente, direta ou indiretamente à Prefeitura Municipal de Rio
Verde – GO, comprometendo-me a assinar o competente Termo de Cessão de
Direitos Autorais e Propriedade Intelectual.
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Nome do R esp on sável L egal :
E-m ai l do R esponsável Leg al :
Tel . R es.: (

)

Tel . C el .: (

)

Nome comp l eto do(a) Cand i d ato(a):
Dat a de nasci m ent o do( a) C andi dat o( a):
Ender eço:

C i dade de Ri o Ve rde - GO

C EP:

Nome da E scol a:
Ender eço da Escol a:
C i dade de Ri o Ve rde - GO

C EP:

S éri e:

Nome do Professor:
RG/Órgão Expedidor:

CPF:

E-mail:
Tel . R es.: (

)

Tel . C el .: (

)

Endereço:
Tema : “R i o Ver de: C i dade das Abóbor as”, que consi st e na cri a ção de um desenho a rt í st i co
dando form a ao m ascot e da ci dade, o AB OBR I NHA.

Rio Verde-GO, ____ de ___________ de 2018.

________________________
Assi nat ura do C andi dat o( a)

_____________________________ _______________________
Assi nat ura do responsável l egal
Assi nat ur a do P rofessor
(Id ênt i ca à da C art ei ra de
Ident i dade ou C NH, que dev e est a r
An exo ju n to à Fi ch a d e
In sc ri ção )

*Anexar o desenho ao formulário

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO
Av. Presidente Vargas, N° 3.215,
Vila Maria, CEP 75905-900
Rio Verde – Goiás.
FONE: (0**64) 3602-8070/3602-8021
http://www.rioverde.go.gov.br
licitacao@rioverde.go.gov.br

FORMULÁRIO PARA CONFECÇÃO DO TRABALHO ARTÍSTICO
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