
EDITAL

II CONCURSO ESTADUAL SOBRE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER

 

TEMA: “A mulher no esporte: superando limites e conquistando direitos” – Lei nº.
11.340/06,  art.  3º  reafirma que “serão assegurados às  mulheres  as condições  para o
exercício efetivo dos direitos [...] ao esporte e ao lazer...”

 

A Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, juntamente com a Secretaria de
Estado de Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC estabelecem as normas para a
realização do II Concurso Estadual sobre Prevenção a Violência contra a Mulher nas
escolas da rede estadual de ensino. 

 

CAPÍTULO I – DO OBJETIVO 

Art.  1º  –  O concurso  tem como  objetivo  envolver  os  educadores  e  educandos  no
processo de reflexão sobre a importância da prevenção à violência contra as mulheres,
tendo como marco histórico a Lei Maria da Penha (11.340/2006). 

 

CAPÍTULO II – DA ABRANGÊNCIA DO EVENTO 

Art.  2º  –  Poderão  se  inscrever  no  concurso  alunos  regularmente  matriculados  e
frequentando as escolas da rede estadual de ensino. 

Art.  3º  –  Alunos  com deficiência  poderão  inscrever-se  em qualquer  das  categorias,
respeitando o nível educacional em que esteja inserido;

§  Único –  Alunos  com  deficiência  visual,  usuários  do  Braile  poderão  apresentar
trabalhos escritos neste sistema; 

 

CAPÍTULO III – DAS CATEGORIAS DOS TRABALHOS 

Art. 4º – O Concurso será organizado em três categorias: 

I  –  Cartaz  – Na categoria  Cartaz  poderão  participar  os  alunos  dos  anos iniciais  do
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 



II – Redação – Na categoria Redação poderão inscrever-se alunos dos anos finais do
Ensino  Fundamental  (6º  ao  9º  ano)  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  Segundo
segmento; 

III – Vídeo – Na categoria Vídeo poderão inscrever-se alunos do Ensino Médio e da
Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio); 

 

CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO 

Art. 5º – A inscrição no Concurso é gratuita e será feita no período de 07 a 29 de agosto
de 2014, junto a Comissão Organizadora da Gerência de Diversidade, respeitando os
seguintes requisitos: 

a)  A  inscrição  será  efetuada  através  de  ficha  própria  encaminhada  via  expresso
institucional  para  todas  as  Coordenadorias  da  capital  e  interior  e  para  os  Gestores
Representantes dos municípios do interior que não possuem coordenadoria; 

b) A inscrição será efetuada inicialmente na escola, conforme o artigo 2º; 

c) Cada trabalho deverá estar acompanhado da ficha de inscrição, não sendo aceitos
trabalhos sem a devida identificação do município, participante e da escola; 

d) Não será aceito documentação enviada após os prazos descritos no Art. 7º, bem como
inscrições e trabalhos enviados por mídias eletrônicas (internet e outras); 

e) Serão aceitos somente trabalhos em língua portuguesa; 

 

CAPÍTULO  V  –  DA  APRESENTAÇÃO  DOS  TRABALHOS  SEGUNDO  AS
CATEGORIAS 

Art. 6º – Não pode existir no trabalho, nem na frente e nem no verso, nenhum dado do
estudante  ou  da  escola,  tais  como:  nome,  assinatura,  símbolos,  frases,  palavras,
carimbos,  endereços  ou  quaisquer  outros  que  possam  levar  a  identificação  do
participante. 

§  Único –  Os  trabalhos  que  possuírem  qualquer  tipo  de  identificação  serão
automaticamente desconsiderados. Esta medida é necessária para garantir  a lisura no
decorrer da avaliação dos trabalhos pela Banca Examinadora. 

Art.  7º  – Poderão  concorrer  no  II  Concurso  Estadual  sobre  Prevenção  a  Violência
contra a Mulher os trabalhos que apresentarem: 

a) Originalidade 

b) Criatividade 



c) Correspondência ao tema e objetivo do concurso.

Art. 8º –  Cada participante deverá apresentar seu trabalho e sua ficha de inscrição,
conforme as seguintes etapas: 

a) Primeira Etapa - cada participante apresentará o trabalho a partir do dia 07 de agosto
de 2014, na sua respectiva escola,  na qual a equipe pedagógica deverá realizar  uma
avaliação interna e selecionar o melhor trabalho de cada categoria da escola e apresentar
a  Coordenadoria  Regional  ou  ao  Gestor  Representante  no  Município,  e  às
Coordenadorias Distritais até o dia 19 de setembro de 2014; 

b) Segunda Etapa – cada Coordenadoria Regional, Distrital ou Gestor Representante da
SEDUC no município deverá escolher um trabalho de cada categoria e apresentar na
Comissão  Organizadora  da  Gerência  de  Diversidade  –  SEDUC,  até  o  dia  30  de
setembro  deste  corrente  ano.  Ressaltamos  que  os  trabalhos  selecionados  pelas
Coordenadorias  Regionais  e  Distritais  de  Ensino,  bem  como  pelos  Gestores
Representantes  da  SEDUC  nos  Municípios  serão  apresentados  à  Comissão
Organizadora  da  Secretaria  Executiva  de  Políticas  para  Mulheres  para  que  seja
escolhido o melhor trabalho de cada categoria; 

c)  Terceira  Etapa/Final  -  Os  trabalhos  selecionados  conforme  as  etapas  anteriores,
culminando em um trabalho por categoria e por município, serão apresentados a Banca
Examinadora, definida pela Comissão Organizadora do concurso (SEDUC/ SEPM) para
procedimentos de avaliação no período de 08 de outubro a 07 de novembro de 2014. Ao
final da avaliação serão selecionados apenas quatro (04) trabalhos sendo um (01) por
categoria.

 

CATEGORIA CARTAZ 

Art.  9º  –  O Cartaz  deverá ser  feito  a  mão  livre  no papel  cartolina,  de cor  branca,
podendo utilizar simultaneamente ou separados os seguintes materiais: lápis preto, lápis
de cor ou giz de cera, pincel hidrocor, tinta guache, cola colorida. 

Art. 10º –  No cartaz deverá constar em destaque o tema do concurso:  “A mulher no
esporte: superando limites e conquistando direitos”.

Art. 11º – Critérios que orientarão a avaliação e julgamento do Cartaz: 

a) Facilidade de comunicação visual; 

b) Clareza da ideia; 

c) Estética; 

d) Visão inovadora; 

e) Desvinculação de outros slogans existentes. 



 

CATEGORIA REDAÇÃO 

Art. 12º – A redação terá como temática: “A mulher no esporte: superando limites e
conquistando direitos” e seu conteúdo deve ser relacionado com o tema proposto. 

Art. 13º – A Redação deverá ser escrita à mão, em papel almaço, de maneira legível,
tendo no mínimo 25 e no máximo 30 linhas, sendo proibido rabiscos, rasuras, desenhos
e colagens. 

Art. 14º –  A redação enviada deverá ser, obrigatoriamente, de autoria do(a) aluno(a)
participante.  A  veracidade  da  autoria  é  de  responsabilidade  do(a)
participante/responsável. 

Art. 15º – Critérios que orientarão a avaliação e julgamento da Redação: 

a) Quanto ao título: originalidade e coerência com o tema; 

b) Quanto à forma: estética e organização do texto; 

c) Quanto aos aspectos linguísticos: acentuação, ortografia,  pontuação, concordância,
regência; 

d)  Quanto  aos  conteúdos  da  abordagem do  tema:  argumentação,  clareza,  coesão  e
coerência. 

§  Único – Caberá  ao  professor(a)  conduzir  a  atividade  e  devolver  ao  aluno(a)  as
necessidades de correção para que este, ao passar a redação a limpo, faça as alterações
no texto. 

 

CATEGORIA VIDEO 

Art. 16º – o  vídeo  enviado  deverá  ser,  obrigatoriamente,  de  autoria  do(a)  aluno(a)
participante.  A  veracidade  da  autoria  é  de  responsabilidade  do(a)
participante/responsável;

Art. 17º – o vídeo enviado terá,  obrigatoriamente,  a duração entre  1 a 5 minutos e
deverá se alusivo ao tema do concurso:  “A mulher no esporte: superando limites e
conquistando direitos”.;

Art.  18º – no  vídeo  poderá  ter  a  contribuição  de  outros  alunos,  mas  a  autoria
corresponde ao previsto no art. 15º;

Art. 19º – será aceito vídeo produzido ou filmado a partir de celular e/ou câmeras de
vídeo ou fotográfica;



Art.  20º – o  vídeo  selecionado  será  encaminhado,  pela  Coordenadoria  Regional,
Distrital ou Gestor Representante da SEDUC no município, obrigatoriamente em CD-
ROM;

Art. 21º – Critérios que orientarão a avaliação e julgamento do Vídeo: 

a) Facilidade de comunicação audiovisual; 

b) Clareza da ideia; 

c) Estética; 

d) Visão inovadora; 

e) Desvinculação de outros slogans existentes. 

 

CAPÍTULO VI – DA COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL 

Art. 22º –  A comissão organizadora será composta por representantes das seguintes
instituições: 

a) Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino – SEDUC; 

b) Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres – SEPM; 

Art. 23º – Compete a Comissão Organizadora Estadual: 

I  –  Articulação  junto  aos  gestores  para  divulgar  o  II  Concurso  Estadual  sobre  a
Prevenção da Violência contra Mulheres nas escolas da rede estadual de ensino; 

II – Divulgação do regulamento deste Concurso através dos sites governamentais; 

III – Organização da Cerimônia de lançamento e Premiação do Concurso; 

IV – Compor uma banca Examinadora constituída de profissionais da Área de Educação
e da rede de proteção à mulher; 

V – Organização do Processo de avaliação e julgamento dos trabalhos; 

VI – Em casos de trabalhos apresentados em Braile, prover profissional transcritor do
Braile para tinta; 

VII – Realizar uma triagem para averiguar se todos os trabalhos inscritos e apresentados
atendem a todos os critérios descritos neste regulamento; 

VIII – Receber os trabalhos inscritos e apresentados pelas Coordenadorias Regional,
Distrital ou Gestor Representante da SEDUC no município, conforme o Artigo 7º, na



Gerência de Diversidade – SEDUC – situada a Rua Waldomiro Lustosa, 250, Japiim II,
CEP 69076-830. 

 

CAPÍTULO VII – DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

Art.  24º  –  A  seleção  dos  trabalhos  inscritos  se  dará  nas  seguintes  etapas,  em
conformidade com o Artigo 7º: 

Etapa Inicial – Será realizada nas escolas, onde se dará a escolha de um trabalho por
categoria. 

Etapa Municipal – Cada Coordenadoria Regional, Distrital ou Gestor Representante da
SEDUC no município escolherá um trabalho por categoria; 

Etapa  Estadual  –  Os  trabalhos  selecionados  na  etapa  municipal  concorrerão  pela
premiação única, sendo vencedor deste concurso apenas um trabalho por categoria. 

Art.  25º  –  Cabe  a  cada  escola  e  Coordenadoria  Regional,  Distrital  ou  Gestor
Representante da SEDUC no município a: 

I – Preparação, confecção e classificação dos trabalhos, observando os critérios contidos
neste regulamento; 

II – Organização da fase eliminatória dentro do prazo estipulado para este concurso; 

III  –  Apresentação  de  um  trabalho  por  categoria  junto  a  Coordenadoria  Regional,
Distrital  ou Gestor Representante da SEDUC no município,  não sendo obrigatória  a
participação em todas as categorias neste concurso; 

IV  –  A Coordenadoria  Regional,  Distrital  ou  Gestor  Representante  da  SEDUC  no
município encaminhará a Comissão Organizadora Estadual – Gerência de Diversidade/
SEDUC, os trabalhos inscritos. 

Art.  26º  –  A  Banca  Examinadora  será  convocada  pela  Comissão  Organizadora
Estadual, conforme a seguir: 

a)  Constituir-se-á por 05 (cinco) profissionais que atuam na Área de Educação com
conhecimento  sobre  a  temática  do  concurso,  incluindo  01  professor  de  língua
portuguesa e um professor de Artes, sendo designado pela Banca dentre seus membros
01 (um) presidente e 01 (um) secretário; 

b)  Compete  a  Banca  Examinadora:  julgar  os  trabalhos  inscritos  neste  concurso
considerando os critérios definidos neste regulamento; 

c) Em casos de trabalhos apresentados em Braile, estes deverão ser transcritos para tinta
por profissional competente e posteriormente avaliados;



c) Registrar em forma de Ata o resultado e as deliberações após conclusão do processo
de avaliação dos trabalhos. 

 

CAPÍTULO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Art. 27º –  Os trabalhos recebidos de cada membro da Banca Examinadora atribuirá
pontuação de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos a cada trabalho. 

Art. 28º –  A classificação se dará pela ordem decrescente dos pontos resultantes da
soma  individual  da  pontuação  aferida  pelos  membros  da  Banca  a  cada  trabalho.
Havendo empate, a Banca proferirá o voto de desempate. 

Art. 29º – O resultado final do Concurso será divulgado oficialmente no dia 11/11/2014,
nos sites da SEDUC e SEPM. 

Art. 30º –  Em qualquer etapa do concurso se houver a indicação de irregularidade,
inexatidão de dados ou falsidade de declaração, implicará na eliminação do candidato e
anulação de todos os atos dela decorrentes,  sem prejuízos das sansões civil e penais
cabíveis. 

§ Único –  É estritamente  proibida  nos  trabalhos  a  utilização de:  colagens,  imagens
gráficas, eletrônicas ou outras imagens criadas por terceiros, ou mesmo produções de
vídeo  de  terceiros,  caracterizando  plágio.  Portanto,  ressaltamos  que,  caso  sejam
apresentados  trabalhos  com  estes  caracteres  descritos  neste  parágrafo,  estes  serão
automaticamente desconsiderados. 

Art. 31º – A decisão da Comissão Organizadora será soberana e de caráter irrevogável,
não cabendo qualquer recurso por parte do participante. 

 

CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

Art.  32º  – O primeiro  colocado  de  cada  categoria  será  premiado  em evento  a  ser
realizado pela SEPM e SEDUC em data e local a definir posteriormente. 

 

CAPÍTULO X – DAS EXPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33º – Os trabalhos inscritos neste concurso terão sua propriedade intelectual cedida
de pleno direito e prazo indeterminado à SEDUC e SEPM, não cabendo a qualquer
órgão quaisquer ônus sobre o seu uso, pagamento de cachês direitos autorais e outros
pagamentos/ressarcimentos  que  venham  a  ser  reivindicados  pelos  participantes  do
concurso, inclusive sendo-lhe permitido fazer adaptações visando a sua adequação ao
conceito e à proposta institucional. 



Art. 34º – Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos e passarão a ser
propriedade da Comissão Organizadora que deles poderão fazer uso desejado. 

Art.  35º  –  A Comissão  Organizadora  poderá  cancelar  o  concurso de que  trata  este
regulamento em razão de caso fortuito ou de força maior e também por insuficiência de
inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório. 

Art.  36º  –  Os membros  da Comissão  prestarão  sua  colaboração  gratuitamente,  não
fazendo jus a qualquer honorário. 

Art.  37º  –  Os  casos  omissos  nesse  regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão
Organizadora do Concurso. 

Art.  38º  –  Os  trabalhos  e  os  documentos,  encaminhados  à  Comissão,  não  serão
obrigatoriamente devolvidos. 

Art. 39º – Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

 


