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CONCURSO IDENTIDADE VISUAL DA FESTA DA 
PADROEIRA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 

GLÓRIA 2023 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

 
A Paróquia Nossa Senhora da Glória por meio da Coordenação da Festa da Padroeira de 2023 
informa que estão abertas as inscrições, na modalidade de Concurso, para a seleção de melhor 
proposta da identidade visual referente a festa do referido ano 

 
 

1. DO OBJETIVO 

1.1 Este regulamento tem por objetivo orientar as ações sobre o concurso supracitado. 

1.1.1  Incentivo e engajamento ativo à participação dos agentes pastorais e paroquianos na festa da 
padroeira; 

 

2. DO OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto deste regulamento de Concurso a consecução de melhor proposta de 
identidade visual referente a festa da padroeira de 2023. 
 

2.2 A identidade visual escolhida será utilizado em todos os eventos, espaços, redes sociais, em 
materiais de divulgação impressos e eletrônicos, e em todas as atividades relacionadas referentes a 
festa da padroeira de 2023 e quando a paróquia entender que é oportuno por prazo indeterminado. 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

3.1 O Concurso estende-se a toda a comunidade. 

3.2 Poderão participar do concurso quaisquer pessoas naturais de faixa etária igual ou maior de 
18 anos. Participantes inscritos com idade abaixo de 18 anos devem enviar junto a inscrição 
documento com foto do responsável legal e autorização por escrito conforme o anexo Termo de 
Autorização - Responsável. 

3.3 Estão proibidos de participar os membros da Comissão Organizadora e Comissão Julgadora. 

3.4.  Ao se inscrever, de forma gratuita, o participante se declara automaticamente ciente e de 
acordo com os termos deste regulamento. 

 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Cada participante poderá submeter, no máximo, 1 (uma) proposta, que seja inédita e 
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representativa referente ao tema da festa da padroeira de 2023. 

4.2 As propostas deverão incluir, obrigatoriamente, na identidade visual: 

4.2.1 O tema da festa "Filha de Sião, és formosa como a lua, resplandescente como o sol" e a imagem 
de Nossa Senhora Glória. 

4.3 A proposta deverá considerar a aplicabilidade em várias escalas e materiais – folders, capa de 
publicação, faixas, banners, endereço eletrônico, redes sociais como Instagram, Facebook, Twiter e 
etc. 

4.4 Não serão aceitas inscrições após o horário e o período definidos no item 11 deste 
regulamento. 

4.5 A inscrição deverá ser enviada para o e-mail secretaria@paroquiagloria.org.br, com o 
assunto “ Concurso Identidade Visual da  Festa da Padroeira 2023”, anexados os seguintes 
documentos: 
 

4.5.1 Ficha de inscrição do Concurso assinada, conforme modelo constante do Anexo 1 deste 

regulamento. Para os inscritos com idade menor que 18 anos devem ser enviado também o Termo de 
Autorização - Responsável. 

4.5.2 Termo de autorização de uso da Identidade Visual, assinado, conforme modelo constante do 
Anexo 2 

deste regulamento; 

4.5.3 Termo de adesão ao  serviço voluntário assinado conforme constante do Anexo do regulamento 

4.5.4 Texto explicativo que descreva o conceito da identidade visual criada, com, no máximo, 15 
(quinze) linhas – descrição da intenção criativa da proposta; 

4.5.5 Arquivo em PDF, em coreldraw, em photoshop, abertos, .ai, .eps com a proposta nas 
versões colorida e preto e branco, sem assinatura ou qualquer identificação de autoria; 

 

5. DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR 

5.1 Ao enviar sua inscrição para o Concurso o(a) candidato(a) declara ser o(a) proprietário(a) ou 
o(a) possuidor(a) de todas as licenças e direitos necessários para a sua veiculação. 

 
 

6. DOS DIREITOS AUTORAIS 

6.1. É imprescindível o preenchimento e a entrega de todos os anexos no  momento da inscrição. 

6.2. A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo 
indeterminado (à qual não caberá qualquer ônus sobre o uso da proposta vencedora, tais como 
pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser 
reivindicados pelo autor ou terceiros).  

6.3. O ganhador do Concurso deverá assinar um Termo de Cessão de Direitos Autorais, entregue à 
Comissão Organizadora deste Concurso. 

6.4. As inscrições enviadas sem o atendimento do disposto nos itens 6.1 deste regulamento do 
concurso serão indeferidas. 

 
 

7. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

7.1 Comissão Organizadora será composta por 4 membros a conhecer: 
- Anderson Pires; 
- Felipe Timbó; 
- Isaac Nogueira; 
- Nikassio Freire. 
 

7.2 Esta é responsável pela divulgação deste regulamento e fazer valê-lo de forma justa e imparcial; 
 

7.3 Recepcionar, identificar, organizar todas as propostas recebidas; 
 

7.4 Promover junto a Coordenação da Festa da Padroeira de 2023 a divulgação e premiação da 
proposta vencedor no dia 29/03/2023, conforme disposto no item 12.1; 

 

7.5  Auxiliar e se comunicar, caso necessário, com os inscritos e a Comissão Julgadora a fim de dirimir 
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quaisquer dúvidas pertinentes ao concurso. 
8. DA COMISSÃO JULGADORA 

8.1 A Comissão Julgadora será constituída por 7 (sete) membros, indicados pela Coordenação da 
festa da padroeira de 2023, sendo eles: 

8.1.1 Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória; 

8.1.2 Vigário da Paróquia Nossa Senhora da Glória; 

8.1.3 1 (um) membro do Conselho Pastoral; 

8.1.4 1 (um) membro da Comunidade de Nossa Senhora de Lourdes (Parque Del Sol); 

8.1.5 1 (um) membro da Comunidade de Nossa Senhora das Graças (Lago Jacarey); 

8.1.6 1 (um) membro da Comunidade de Nossa Senhora de Fátima (Cambeba); 

8.1.7 1 (um) paroquiano leigo escolhido pelo Conselho Pastoral; 
 
 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 A Comissão Julgadora atribuirá pontos, com valor entre 0 (zero) e 10 (dez), sem 
fracionamentos, às propostas apresentadas, estabelecendo uma classificação, da maior para a 
menor, resultante da soma de pontos atribuídos individualmente por seus membros a cada 
proposta. 

9.1.1 São critérios específicos para o julgamento das propostas pela Comissão Julgadora: 

9.1.2 Espiritualidade do tema expresso de forma artística na proposta apresentada; 

9.1.3 Criatividade, envolvendo inovação conceitual e técnica e aspectos estéticos; 

9.1.4 Originalidade, considerando a desvinculação da proposta em relação a outras propostas de 
anos anteriores; 

9.1.5 Aplicabilidade, tratando-se da possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e 
digitais; 

9.1.6 Comunicabilidade, consistindo na transmissão da ideia de forma clara, levando em conta a 
capacidade de comunicar. 
 

9.2 Havendo empate entre as concorrentes, a Comissão Julgadora, por meio de votação interna, 

proferirá o voto de desempate entre as propostas empatadas na primeira posição. 
 

9.3 Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado proclamado pela 

Comissão Julgadora. 

9.4 A Comissão Julgadora reserva-se o direito de não classificar nenhum dos trabalhos, caso 
nenhum deles esteja de acordo com este regulamento ou atenda aos critérios de julgamento, 
sendo soberana sua decisão, encerrando o Concurso, sem que isso implique qualquer direito 
indenizatório a qualquer candidato já inscrito. 

9.4.1 A pontuação mínima a ser considerada pela Comissão Julgadora será de 20 pontos totais 
dentro dos critérios estabelecidos; 

9.5 As propostas que não forem consideradas vencedoras não serão utilizadas pela paróquia em 
nenhum outro momento. 

 
10. DO RESULTADO FINAL 

10.1 A proposta vencedora será divulgada na data prevista no Cronograma de Atividades do 
Concurso (Item 12.1), no dia 29/03/2023. Na ocasião, caso o autor esteja presente será convidado 
a explicar a todos os presentes, de forma breve. A não presença neste dia não será motivo de 
perda do concurso. 

10.2 Os participantes do Concurso poderão ter ciência quanto ao ganhador na reunião de 
divulgação programada para dia 29/03/2023, confome calendário disposto no item 12.1;. 

10.2.1 O autor da proposta ganhadora será contactado via telefone e/ou whatsapp informado na 
ficha de inscrição; 

10.3 O autor da proposta vencedora compromete-se a, após o contato de cientificação do 
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resultado, trabalhar na arte final da proposta e enviá-lo à Comissão Julgadora em formato vetorial 
(programas Corel Draw e Adobe Photoshop), em até 1 (um) dia corrido, contado da divulgação, 
visando a obter a qualidade da configuração para uso em fundos monocromáticos, fundos escuros 
ou claros e fundos fotográficos. 

10.3.1 O envio da arte final da proposta deverá ocorrer via e-mail secretaria@paroquiagloria.org.br. 
 

11. DA PREMIAÇÃO 

11.1 A proposta classificada com o 1º lugar no Concurso será premiada com fone ouvido on-ear 
sem fio JBL Tune 510BT JBLT510BT preto. 
 

11.2 Não serão emitidos certificados de participação para os demais participantes do Concurso. 

 
 

12. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO 

12.1 Cronograma de Atividades do Concurso: 
 

 

Evento 

 

Período 

Publicação do Regulamento do Concurso 04/03/2023 

Divulgação da Comissão Julgadora 10/03/2023 

Inscrições (exclusivamente por e-mail) 04 a 20/03/2023 

Julgamento das propostas  21 a 25/03/2023 

Divulgação e Premiação do Resultado do 

Concurso 

29/03/2023 

 

12.2 Não haverá qualquer excepcionalidade aos prazos definidos no item 12.1 deste 
regulamento de Concurso, mesmo por motivos de força maior. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 As situações não previstas neste regulamento serão analisadas e resolvidas pela 
Coordenação da Festa da Padroeira de 2023 

13.2 Constituem Anexos a este regulamento de Concurso: 

13.2.1 Anexo 1 – Ficha de Inscrição;  

13.2.2 Anexo 2 – Termo de autorização de uso da identidade visual; 

13.2.3 Anexo 3 - Formulário de serviço voluntário; 

13.2.4 Anexo 4 – Termo de Autorização – Responsável; 

13.2.5 Anexo 5 – Texto Explicativo. 
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