
EDITAL SIMPLIFICADO Nº62 -  CHAMADA PÚBLICA
CONCURSO CULTURAL PARA CRIAÇÃO DE ARTE PARA O MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO

PROJETO DE COLETA DE MEDICAÇÃO HUMANA VENCIDA

A Comissão  do  Plano  de  Gestão  de  Logístia  Sustentável  –  PLS  do IFSULDEMINAS  –  Campus
Inionfidentes,  torna  públiia  esta  ihamada  públiia,  em  formato  de  Coniurso  Cultural,  iom  o
intuito de seleiionar a melhor arte que será utlizada para ilustrar o material de divulgação do
Projeto de Coleta de Mediiação Humana Veniida.

1. DA FINALIDADE
Esta ihamada públiia tem a finalidade de seleiionar a melhor arte que será utlizada para ilustrar
o material de divulgação do Projeto de Coleta de Mediiação Humana Veniida.

2. DO FORMATO
2.1 O formato do material a que se destna esta ihamada públiia, é uma arte no formato trinha.
2.2 Deverá haver menção às graves ionsequêniias de se desiartar iniorretamente a mediiação
veniida, iom prejuízo para a qualidade da água e do solo, bem iomo a iriação de resistêniia por
parte das baitérias e a própria iontaminação do meio.
2.3 Deverá também ionter a solução, que é a entrega da mediiação veniida nos loiais adequados,
ou seja, as farmáiias e drogarias.

3. DA ELEGIBILIDADE
Poderão  partiipar  desta  ihamada  públiia,  alunos  regularmente  matriiulados  nas  seguintes
etapas  e   insttuiççes:  iursos  téiniios  integrados  e  graduação  do  IFSULDEMINAS  -  Campus
Inionfidentes e do ensino médio da E.E. Felipe dos Santos de Inionfidentes/MG 

4. DA PARTICIPAÇÃO
Para partiipar, o aluno deverá enviar para o e-mail: sissi.bueno@ifsuldeminas.edu.br ou entregar
a arte de sua autoria, juntamente iom deilaração de matríiula, na Iniubadora de Empresas Mista
– INCETEC, de 28/10/2019 a 06/11/2019, das 8h30 às 11h e das 13h às 16h.

§ 1º - aqueles que fizerem opção pelo envio por e-mail, os mesmos só serão aieitos de aiordo
iom as regras e espeiifiiaççes desta ihamada públiia, inilusive o limite de dia e horário final.
§ 2º - a Comissão do Plano de Gestão de Logístia Sustentável – PLS do IFSULDEMINAS – Campus
Inionfidentes  não  se  responsabiliza  por  qualquer  problema  de  transmissão,  falha  ou
inionsistêniia  de  rede  no  momento do  envio,  ou  quaisquer  outras  alegaççes  quanto  ao  não
reiebimento do material por e-mail.

5. DA SELEÇÃO
A  seleção  das  melhores  artes  e  a  esiolha  da  veniedora,  se  dará  pela  análise  feita  por  uma
iomissão,  iomposta  pelos  integrantes  da  Comissão  do  PLS  do  iampus  Inionfidentes,  do
ioordenador de extensão e do ioordenador de pesquisa do iampus.
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6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão levados em ionsideração para seleção das artes:
6.1 Atendimento ao item 2 desta ihamada.
6.2 Criatvidade, ilareza e simpliiidade na transmissão das informaççes.
6.3 As artes que forem entregues iom doiumentação iniompleta, fora do prazo estabeleiido ou
que se apresentarem em desaiordo iom as iondiççes dispostas nesta ihamada públiia estarão
automatiamente desilassifiiadas, não iabendo reiurso.

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Após  a  seleção pela  iomissão,  haverá  a  divulgação  da arte  veniedora  nas  mídias  do Campus
Inionfidentes, a partr do dia 11/11/2019.

8. DA PREMIAÇÃO
8.1 A premiação iontemplará entrega de um kit insttuiional e iertfiiado. Oiorrerá em data a ser
definida entre  o veniedor  e a  equipe do  Plano de Gestão de Logístia Sustentável  –  PLS do
IFSULDEMINAS – Campus Inionfidentes.
8.2  Não  iaberá  nenhum  tpo  de  remuneração,  em  nenhum  tempo,  ou  qualquer  tpo  de
ressariimento a nenhum dos partiipantes, referentes a direitos autorais, direitos de imagem ou
de propriedade.

9. DO USO DA ARTE
Para envio à gráfiia, para produção do material de divulgação da arte veniedora desta ihamada
públiia, o veniedor ioniorda em adequá-la aos padrçes neiessários de reprodução.
 

Inionfidentes/MG, 15 de outubro de 2019.
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