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EDITAL Nº 01, DE 04 DE OUTUBRO DE 2016.

O  curso  de  Segurança  do  Trabalho  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia de Pernambuco – Campus Caruaru faz saber, pelo presente Edital, que estão 
abertas, no período de 10 à 14 de outubro de 2016, as inscrições para o I Concurso de 
Desenho: Um desenho fala mais que mil palavras.

1. DO CONCURSO

1.1 O Concurso de Desenho: Um desenho fala mais que mil palavras, do IFPE Campus 
Caruaru, coordenado por parte dos alunos do curso Segurança do Trabalho VIII e pelos 
professores Janine Magaly Arruda Tavares, Rafael Augusto da Silva Alves e Gustavo 
José Rocha Peplau, será ofertado gratuitamente aos alunos devidamente matriculados no 
Campus Caruaru e inscritos de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderá participar  do concurso estudantes  regularmente matriculados no  Campus 
Caruaru;
2.2 Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 02 (dois) desenhos de sua 
autoria;
2.3 O desenho,  obrigatoriamente,  deve se remeter  ao tema:  Saúde e Segurança do 
Trabalhador.

3. DOS OBJETIVOS

3.1 Comemorar o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas escolas instituído pela Lei 
nº 12.645, de 16 de maio de 2012; 
3.2 Incentivar a produção cultural dos discentes do campus;
3.3 Promover reflexão sobre o tema abordado.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão gratuitas;
4.2 As inscrições serão realizadas no período de 10 a 14 de outubro de 2016;
4.3 No ato da inscrição, o discente deverá:
a)  Preencher  a  ficha de inscrição do Google Docs,  cujo link se encontra  na página 
oficial do facebook ‘Concurso de desenho IFPE 2016’;
b) Entregar na CRAD ou aos alunos do curso de Segurança do Trabalho VIII, em um 
envelope lacrado, com o nome e matrícula do estudante no verso, o desenho em folha 
formato A4.



5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1 A eleição do desenho será realizada por meio de duas etapas distintas, conforme 
descrição a seguir:
a) Na primeira etapa, serão atribuídas notas pelos julgadores de 05 a 10 pontos para os 
seguintes critérios:

I) Criatividade;
II) Originalidade;
III) Comunicação (propriedade da imagem de “falar” por si).

b) Serão selecionados, na primeira fase, os três melhores desenhos (maiores notas) e 
estes  seguirão  para  a  segunda fase,  com votação geral  pela  comunidade  acadêmica 
através da página oficial do concurso;
c) O vencedor será o desenho que obtiver o maior número de curtidas na página oficial 
do concurso; 
5.2 Para ser válido, o desenho deve:

a) Ser feito a lápis ou grafite;
b) Ser de autoria própria;
c) Ser entregue em papel formato A4;
d)  Representar  e/ou  transmitir  a  essência  da  Segurança  e  Saúde  do 
Trabalho  em  situações  do  cotidiano  do  curso  do  participante,  como  a 
utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual), por exemplo. 
NOTA: O desenho pode ser colorido ou não.

6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE

6.1 Os desenhos inscritos no concurso ficarão a disposição do IFPE Campus Caruaru 
por  prazo  indeterminado,  não  cabendo  à  instituição  qualquer  ônus  sobre  seu  uso, 
pagamento  de  cachês,  direitos  autorais  e  outros  pagamentos  ou  ressarcimentos  que 
venham a ser reivindicados pelos participantes.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO

7.1 O resultado final do concurso será publicado no dia 17 de outubro de 2016.
7.2 Serão premiados no dia 17 de outubro de 2016 os participantes que se classificarem 
em 1° lugar, com cesta de chocolate e medalha de ouro, e 2° lugar, com medalha de 
prata,  não  podendo  o  mesmo  participante  ocupar  mais  de  uma  das  classificações 
premiáveis.
7.3 O desenho vencedor será a logomarca da I Gincana de Segurança do Trabalho – 
Campus Caruaru que será realizada pelos alunos de Segurança do Trabalho VIII, em 
novembro do corrente ano. 
7.4 Todos os desenhos serão expostos pelas delimitações do campus.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1  Informações  sobre  o  regulamento  do  concurso  e  informações  complementares 
poderão ser obtidas junto aos discentes do curso de Segurança do Trabalho VIII;
8.2 Os casos omissos neste edital serão decididos pela comissão julgadora do concurso;
8.3  A comissão  julgadora  será  composta  por  um  presidente,  dois  servidores  e  os 
discentes membros da comissão organizadora do concurso.
8.4 A inscrição que não atender ao regulamento deste edital será desclassificada pela 
comissão julgadora.


