
 

 

EDITAL DE CONCURSO DE LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO 

PLÍNIO LEITE 

A Direção do Colégio Plínio Leite vem por meio deste, divulgar o Concurso de logo/selo comemorativo 

pelos 90 anos do Colégio Plínio Leite. 

DAS REGRAS DE INSCRIÇÃO e ENTREGA DO TRABALHO: 

1. Podem se inscrever no concurso estudantes e colaboradores do Colégio Plínio Leite; 

2. As inscrições serão individuais e realizadas presencialmente na coordenação da escola, 

mediante a apresentação da ficha de inscrição (Anexo I); 

3. A proposta de logo/selo deverá ser entregue até a data prevista em calendário (Anexo II) 

presencialmente na Direção da escola ou em arquivo PDF para o e-mail 

secretaria@colegioplinioleite.com.br; 

4. No ato da entrega do trabalho, seja presencial ou via e-mail, o estudante e/ou colaborador 

deverá entregar também a declaração de cessão de direitos autorais (Anexo III) ;  

5. Na identificação dos trabalhos entregue em mãos, o autor deverá colocar o seu nome no verso 

da obra; os enviados por e-mail, o nome deve ser colocado no título do e-mail, dessa forma: 

TÍTULO – CONCURSO DE LOGO/SELO 90 ANOS – (nome do aluno/colaborador) – turma (no 

caso de aluno). 

6. Os interessados em participar do concurso poderão inscrever, no máximo, uma proposta de 

selo; 

7. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no calendário (Anexo II); 

8. Não serão avaliados os trabalhos enviados fora do prazo estabelecido no calendário (Anexo II); 

9. Não serão avaliados os trabalhos que não forem entregues conjuntamente com a declaração 

de cessão de direitos autorais (Anexo III). 

 

DAS REGRAS E RESULTADO DO CONCURSO: 

1. Será considerada vitoriosa do concurso, a logo/selo que obtiver mais votos da Comissão 

Avaliadora. É facultado à esta Comissão, a seu critério, selecionar propostas além da vencedora 

do concurso, para receber a distinção de menção honrosa; 

2. O resultado final da avaliação será divulgado via mural da escola e e-mail institucional, 

conforme calendário (Anexo II); 

3. A organização do concurso se reserva o direito de realizar as adequações técnicas necessárias 

para aplicar a logo/selo vencedor nos materiais de divulgação institucional de 

novembro/dezembro de 2018 e ao longo do ano de 2019 e posteriores; 

4. A logo/selo deverá ter necessariamente o nome da Instituição – COLÉGIO PLÍNIOLEITE, o 

número 90, relativo aos 90 anos de existência e as cores verde (diferentes tonalidades) e 

branca. Outros dados, se houver, ficarão a cargo da criatividade do concorrente; 

5. Os autores das logos/selos classificados nas três primeiras colocações, receberão certificado de 

participação e classificação no concurso; a logo/selo vencedor receberá como prêmio um KIT 

cultural. 

      Niterói, 30 de novembro de 2018. 

Direção Pedagógica do Colégio Plínio Leite, pela Equipe. 

mailto:secretaria@colegioplinioleite.com.br


ANEXO I: 

 

CONCURSO DE LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: _________________________________________________________________________  

Função na escola:   

(   ) ESTUDANTE Especifique ano/série: _______________________________________________ 

(   ) COLABORADOR Especifique função: _____________________________________________ 

Residente à_____________________________________________________________________ 

Telefones de contato_____________________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________________  

 

Declaro que tenho pleno conhecimento e aceito as normas e instruções do CONCURSO DE 

LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE e também, que a 

obra cedida será de minha exclusiva autoria e que assumo, portanto, total responsabilidade 

pelo seu conteúdo.  

 

Niterói, ___ de _____________ de 2018. 

_______________________________________________________________________________

Nome Completo e assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II: 

 

CONCURSO DE LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

CALENDÁRIO 

 

Data O que vai acontecer? A quem procurar? 

Período de 01 a 09 de 

novembro de 2018 

Período de Inscrição   Assistente de Coordenação Maísa 

– 7h às 14h, na Coordenação do 

Colégio Plínio Leite 

Período de 1 a 21 de 

novembro de 2018 

Criação e Entrega de 

Trabalhos 

 Direção Pedagógica OU 

 E-mail: 

secretaria@colegioplinioleite.com.

br 

Período de  22 a 26 de 

novembro de 2018 

Julgamento de 

trabalhos 

 Equipe do Colégio Plínio Leite 

Dia 27 de novembro Divulgação de 

Logo/Selo vencedor 

 Murais da Escola  

 Será enviado por e-mail à todos os 

responsáveis do Colégio Plínio 

Leite 

 Site da escola 
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ANEXO III: 

 

CONCURSO DE LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO PLÍNIO 

LEITE 

 

Termo Declaração de Cessão de Direitos Autorais 

 

Nome completo: ________________________________________________________________ 

Função na escola:   

(   ) ESTUDANTE Especifique ano/série: _______________________________________________ 

(   ) COLABORADOR Especifique função: _____________________________________________ 

Residente à_____________________________________________________________________ 

Telefones de contato_____________________________________________________________ 

inscrito/a no CONCURSO DE LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO 

PLÍNIO LEITE, por meio do presente Termo, autorizo o Colégio Plínio Leite a utilizar a 

LOGO/SELO de minha autoria, cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os Direitos 

Autorais dela decorrentes. A cessão dos Direitos Autorais desta obra visual é por prazo 

indeterminado.  

Declaro que tenho pleno conhecimento e aceito as normas e instruções do CONCURSO DE 

LOGO/SELO COMEMORATIVO PELOS 90 ANOS DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE e também, que a 

obra cedida é de minha exclusiva autoria e que assumo, portanto, total responsabilidade pelo 

seu conteúdo.  

 

Niterói, ___ de _____________ de 2018. 

_______________________________________________________________________________

Nome Completo e assinatura 


