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REGULAMENTO 

 

Concurso Cultural para a escolha do desenho que vai inspirar a criação da 

logomarca do Museu Marinheiro João Cândido 

 

O MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO (MMJC), em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação (SEME) e a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, 

Direitos Humanos e Igualdade Racial (SEMCULDHIR), tornam público o concurso 

para escolha do desenho que vai inspirar a criação da logomarca, necessário para a 

execução do Convênio 881071, relativo à proposta do plano de trabalho 27.655/2018, 

emenda federal de estruturação do Museu.  

O Concurso será regido pelas seguintes normas: 

 

1.0 - DO OBJETIVO 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher um desenho para criação 

da logomarca do MUSEU MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO (MMJC). 

1.2. Entende-se por desenho um símbolo, marca, ícone ou ilustração abstrata 

para representar, lembrar ou identificar uma entidade 

1.3. Todos os desenhos serão de propriedade do MUSEU MARINHEIRO 

JOÃO CÂNDIDO (MMJC) a partir da inscrição dos candidatos, podendo 

ser utilizados em exposições ou em qualquer outra atividade. 

1.4. O desenho vencedor passará a ser de propriedade exclusiva do MUSEU 

MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO (MMJC), que pode fazer as 

modificações e alterações que julgar pertinentes. O desenho será utilizado 

livremente para a criação da identificação visual, a exemplo de eventos, 

folderes, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, 

bandeiras, site institucional e em outras aplicações definidas pelo MMJC. 

 

 

2.0 - DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DAS INSPIRAÇÕES 



2.1 O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar 01 

(um) desenho. 

2.2 As inspirações devem ser individuais, sendo aceitas pela comissão somente 

inscrições no nome do participante titular. 

2.3 As fichas de inscrição serão distribuídas nas escolas e devem ser entregues 

junto com o desenho, protocoladas pessoalmente, na SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, endereçado ao Departamento Meriti Educando 

para a Igualdade Racial e Diversidade (MEPIRD), quarto andar, sala da 

Subsecretaria.  

2.3.1. As fichas entregues pessoalmente deverão estar em envelope pardo 

e serão conferidas no ato da entrega. 

2.3.2. As orientações para desenvolvimento e entrega do desenho serão 

fornecidas durante a capacitação, conforme item 6.0; 

 

3.0 – DO PÚBLICO-ALVO 

3.1 A inspiração do desenho precisa ser, exclusivamente, de autoria dos(as) 

alunos(as) devidamente matriculados(as) na rede pública municipal de 

ensino de São João de Meriti/RJ, que estiverem cursando os anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); 

3.2 As inscrições serão individuais (conforme item 2.2). 

 

4.0 - DA BANCA EXAMINADORA 

4.1- A banca examinadora dos trabalhos será composta por: 

1) – 01 professor de Artes da Rede Pública de Ensino; 

2) – 01 profissional da área de publicidade da Secretaria Municipal de 

Comunicação; 

3) – 01 Membro do MMJC; 

4) – 01 Membro da Secretaria Municipal de Educação. 

 

5.0. – DAS VOTAÇÕES 

5.1 A Banca Examinadora escolherá 03 (três) trabalhos finalistas que serão 

disponibilizados para a votação pública na internet, na página da Prefeitura no 

Facebook. 



5.2 A inspiração do desenho vencedor será o que obtiver o maior número na 

contagem do site. 

 

  

 

6.0 – DA CAPACITAÇÃO 

6.1 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e o MUSEU 

MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO ofertarão uma oficina com profissionais 

especializados para orientações dos alunos inscritos. 

6.2 – A oficina será realizada na Sala do MMJC, no andar térreo do edifício 

Antares, junto à sede da Prefeitura de São João de Meriti, no dia 21/03, no 

horário das 10h. 

6.3 – A oficina objetiva oferecer contribuições para o estímulo da criatividade 

dos alunos. No encontro, será realizada uma abordagem para o conhecimento da 

história do Marinheiro João Cândido, além de algumas orientações para 

construção de um conceito, como cores, traços e dicas de desenho. 

6.4 – Não há subsídios previstos para a locomoção dos alunos inscritos até o 

local da oficina.  

 

7.0 – CRONOGRAMA 

7.1 – O concurso para a escolha do desenho do MMJC será constituído das 

seguintes etapas e datas: 

1) – 13/03/2019 – Divulgação do concurso para a Rede Municipal de Ensino; 

2) – 14 a 20/03 – Período de Inscrições; 

3) – 21/03 – Oficina no MMJC (sede provisória);  

4) – 22 a 01/04 – Período de construção individual da logomarca; 

5) – 02 a 05/04 – Período de avaliação das inspirações pela banca examinadora; 

6) – 08/04 a 12/04 – Período de votação do público na página da Prefeitura no 

Facebook; 

7) – 16/04 – Resultado e premiação (local e horário a ser divulgado nas mídias 

sociais da Prefeitura de Meriti). 

 

8. – DA PREMIAÇÃO 

8.1 – O vencedor ganhará 01 (um) TABLET e certificado de participação. 



8.2 – O segundo e o terceiro colocados serão honrados com 01 (uma) mochila 

cada e certificados de participação.  

Comissão Organizadora. 


