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EDITAL - ACISAP/2016 

CONCURSO PARA ESCOLHA DA LOGO DE 50 ANOS  

DE REORGANIZAÇÃO DA ACISAP 

I – DO CONCURSO E SUA FINALIDADE 

Art. 1º - A ACISAP – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo 

Antônio da Patrulha, realizará o concurso para escolha da logo dos 50 anos da 

reorganização de sua atuação na comunidade patrulhense. O Concurso de escolha 

da logo tem por objetivo estimular e valorizar a criação artística e profissional dos 

designers gráficos e da comunidade em geral.  

II - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 2º - As inscrições serão gratuitas e serão realizadas no balcão da ACISAP, no 

horário das 8h às 12h, das 13h30min às 18h, de segundas-feiras às sextas-feiras, 

no período de 02 a 31 de maio de 2016.  

Art. 3º - Os participantes terão de comprovar idade mínima de 16 anos e residência 

em Santo Antônio da Patrulha. 

Art. 4º - Cada participante poderão inscrever apenas 01 (uma) logo, apresentada 

em um envelope lacrado contendo: 

1 – Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato 

(Anexo I); 

2 - Modelo da logo desenvolvida, impressa colorida em folha padrão (A4); 

3 – CD contendo a logo nos formatos cdr/png/jpg/psd vetorizadas ou em alta 

resolução; 

4 - Autorização de uso de imagem devidamente preenchida e assinada 

(Anexo II); 

5 - Cópia do RG e CPF do candidato autor do trabalho inscrito; 
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6- Comprovante de residência em Santo Antônio da Patrulha do autor do 

trabalho inscrito. 

Parágrafo único: No exterior do envelope deverá conter a identificação “Edital 

ACISAP/2016 – Concurso para escolha da logo de 50 anos de reorganização da 

ACISAP”. 

III - DA COMISSÃO JULGADORA E DA AVALIAÇÃO 

Art. 5º - Haverá uma comissão julgadora composta de três (03) membros indicados 

pela ACISAP – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da 

Patrulha, para avaliação dos trabalhos inscritos. 

Art. 6º - À Comissão Julgadora do Concurso, caberá avaliar e classificar os 

trabalhos inscritos, proclamar o vencedor, impugnar propostas que não se 

enquadrem neste Edital, e resolver casos omissos, sendo suas decisões 

soberanas.  

Art.7º - Como critérios de avaliação serão adotados: Criatividade dos trabalhos, 

originalidade do trabalho, comunicação objetiva e a relação com o conceito, o tema 

e o objeto deste edital. 

IV - DA PREMIAÇÃO 

Art. 8º - Será premiado apenas um trabalho, o qual que receberá como prêmio um 

troféu na cerimônia a ser organizada pela ACISAP. 

Art. 9º - A logo escolhida será utilizada em peças publicitárias, correspondências, 

banner, folder, nos meios de comunicação, ou para outros usos a serem 

determinados pela ACISAP. 

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 10º - A participação no Concurso importa total concordância com os termos do 

presente Edital, tanto da parte dos competidores como da Comissão Julgadora.  
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Art. 11º - Os trabalhos inscritos e não premiados, não serão devolvidos, ficarão 

arquivados na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Santo Antônio da 

Patrulha e estarão sujeitos à exposição. 

Art. 12º - O não-cumprimento de quaisquer das exigências previstas neste Edital 

implicará na desclassificação do trabalho.  

Art. 13º - A inscrição no concurso implicará automaticamente na aceitação, por 

parte do inscrito, de todas as condições do presente Edital.  

Santo Antônio da Patrulha – 31 de março de 2016. 

 

 

Carmen Terezinha Alminha Monteiro 

Presidente – ACISAP 
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Anexo I 

EDITAL ACISAP/2016 

CONCURSO PARA ESCOLHA DA LOGO DE 50 ANOS  

DE REORGANIZAÇÃO DA ACISAP 

 

FICHA DE INSCRIÇÂO 

Nome do Candidato: 

Endereço: 

Telefone celular: Idade: 

CPF: RG: 

Email: 

Breve descrição do trabalho inscrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio da Patrulha - ____de _____________de 2016. 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do candidato 
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Anexo II 

 

EDITAL ACISAP/2016 

CONCURSO PARA ESCOLHA DA LOGO DE 50 ANOS  

DE REORGANIZAÇÃO DA ACISAP 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Eu,_______________________________________________, 

RG:_____________________, CPF:___________________, AUTORIZO o uso da 

imagem da logo de minha autoria, inscrita no “Edital ACISAP/2016 – Concurso para 

escolha da logo de 50 anos de reorganização da ACISAP” em divulgação na 

imprensa, banners, folder, meio eletrônico e em demais mídias impressas e 

eletrônicas. 

 

Santo Antônio da Patrulha, ____ de ______ de 2016. 

 

 

 

 

Nome e assinatura 

 


