
REGULAMENTO
CONCURSO PARA LOGOTIPO DA EMEI TOQUINHO DE GENTE

Art.1º O CPM da Escola Municipal de Educação Infantil  Toquinho de Gente promove  
concurso de renovação do logotipo da escola. 

Art.2º Objetivo  do  concurso  é  selecionar  um (01)  logotipo  de  identificação  da  EMEI  
Toquinho  de  Gente,  deverá  ser  utilizado  em  seus  documentos  administrativos,  
formulários, matérias de divulgação, páginas de web, uniforme escolar, entre outros. 

Art.3º Este concurso é aberto à comunidade de Carlos Barbosa sendo os participantes  
responsáveis  pela  originalidade  do  trabalho  apresentado,  assumindo  assim  toda  a  
responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de  
autor.

Art.4º Ao participar do concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente
regulamento. 

Art.5º O presente regulamento estará disponível na Secretaria da EMEI Toquinho de Gente, 
Secretaria Municipal da Educação e no site da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa.

Art.6º Os participantes poderão apresentar uma (01) proposta de logotipo. 

Art. 7º Os trabalhos apresentados deverão ser constituídos pelos seguintes elementos: 
I - logotipo deverá incluir o nome “Escola Municipal de Educação Infantil Toquinho 
de Gente” ou “EMEI Toquinho de Gente”;
II - não poderá conter imagens, ilustrações ou figuras já existentes,
III - deverá ser colorido e  de total autoria.

Art.8ºA proposta do logotipo deverá ser enviado impresso em folha A4 sem identificação 
do autor  (a)   para  a  EMEI Toquinho de  Gente  impreterivelmente  até  a  data  de  15  de  
junho de 2018. 

Art.9º O logotipo deve ser entregue  em um envelope contendo os dados do autor (a),  
como nome, endereço e telefone para contato, o mesmo devendo  ser entregue lacrado e  
intitulado: Projeto de logotipo EMEI Toquinho de Gente.

Art.10º Será  organizado  uma  comissão  julgadora  com  representantes  da  Secretaria  
Municipal da Educação,  membros  da  direção  escolar  EMEI  Toquinho  de  Gente  e  um  
representante do CPM da escolar. 

Art.11º Serão escolhidos três (03) logotipos finalistas pela comissão julgadora.
§ 1º Os três (03) logotipos finalistas deverão ser disponibilizados para a EMEI 
Toquinho de Gente em formato JPG até a data 20 de junho de 2018. 
§ 2º Havendo necessidade, o autor (a) autoriza o tratamento de imagem. 

Art.12º Os três (03) logotipos finalistas serão apresentados na data do dia 23 de junho de 
2018 na festa junina da escola. 

Art.13º Os três (03) logotipos finalistas serão disponibilizados na Página do Facebook da 
EMEI Toquinho de Gente para uma votação aberta pelo período de quatorze (14) dias,  
entre os dias 25 de junho e 08 de julho de 2018. 



Art.14º O CPM da EMEI Toquinho de Gente premiará o logotipo vencedor com R$ 500,00 
(quinhentos reais). 

Art.15º O autor (a) do logotipo vencedor cede e transfere o direito autoral a EMEI Toquinho 
de Gente conforme anexo 1.

Art.16º A entrega  da  premiação  acontecera  na  reinauguração  da  escola,  com  data  a  
definir.  

Carlos Barbosa, 23 de maio de 2018.

Roberta Rodrigues Schneider
Presidente do CPM



Anexo 1

CESSÃO DE DIREITO SOBRE O LOGOTIPO

O autor (a) da criação do logotipo vencedor, no final do concurso declara ser autor da imagem 

original e titular dos direitos autorais sobre o logotipo, e por meios legais cede e transfere o direito 

do uso do logotipo sem qualquer ônus. Este termo de cessão e feito por tempo indeterminado. A 

EMEI Toquinho de Gente poderá armazenar e utilizar o logotipo em folhetos,  jornais,  revistas, 

materiais publicitários e de divulgação, audiovisual, páginas de web ou conteúdo de internet, para 

quaisquer veiculo de comunicação e uniforme escolar. 

Nome do autor: ____________________________________

CPF: ______________________  RG: _____________________

Assinatura: _________________________

Carlos Barbosa, _____ de _____________ de 2018.

_____________________

Elis Regina Haas
Diretora da EMEI Toquinho de Gente 

__________________________
Roberta Rodrigues Schneider

Presidente do CPM


