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CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE 

ESCOLA DO LEGISLATIVO 

EDITAL Nº 13/2017 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, com fundamento na Resolução nº 

14/2013, torna público, por intermédio da Escola do Legislativo, a abertura de inscrições para 

a IIIª Edição do Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação e Desenho, bem como 

estabelece o seu regulamento neste Edital. 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1º O presente regulamento rege o Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação e 

Desenho, promovido pela Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Joinville. 

Art. 2º O concurso é dirigido a todos os alunos regularmente matriculados nos ensinos 

fundamental e médio das escolas das redes pública e particular de Joinville que efetivarem 

inscrição no concurso e atenderem às exigências previstas neste regulamento. 

Art. 3º São objetivos deste concurso: 

I – estimular a reflexão entre estudantes dos ensinos fundamental e médio do município de 

Joinville, bem como a construção de pensamentos, a respeito de temas relevantes para a 

sociedade; 

II – fomentar hábitos de leitura, escrita e de criação artística; 

III – desenvolver o pensamento crítico, a pesquisa, a criatividade e a originalidade; 

IV – criar a oportunidade para revelar e valorizar talentos em meio à comunidade escolar 

joinvilense. 

Art. 4º É vedada a participação no Concurso de alunos e professores que possuam parentesco 

até o 3º grau civil com Vereadores e Servidores do Legislativo Municipal que atuam na 

Câmara de Vereadores de Joinville. 

Parágrafo Único – Deve se declarar impedido de compor a Comissão de Avaliação e 

Julgamento, criada sob a égide deste regulamento, qualquer membro que reconheça ou venha 

a reconhecer parentesco até o 3º grau civil com professores ou alunos participantes do 

concurso, sob pena de exclusão da Comissão Avaliadora. 
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CAPÍTULO II 

Da Estrutura e Organização do Concurso 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 5º O Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação e Desenho está estruturado em duas 

etapas, a saber: a) Etapa escolar; b) Etapa municipal. 

Art. 6º A etapa escolar constituir-se-á das seguintes fases: a) inscrição da escola e professores; 

b) seleção escolar dos trabalhos, em cada categoria, que posteriormente serão inscritos na 

etapa municipal. 

Art. 7º A etapa municipal constituir-se-á das seguintes fases: a) inscrição dos trabalhos 

vencedores, em cada categoria, na etapa escolar; b) avaliação e seleção dos trabalhos 

vencedores por Comissão de Avaliação e Julgamento constituída pela Escola do Legislativo 

da Câmara de Vereadores de Joinville especialmente para este fim; c) premiação. 

Art. 8º As inscrições serão gratuitas em ambas as etapas. 

Seção II 

Das Inscrições na Etapa Escolar 

Art. 9º As escolas e professores interessados em participar do concurso a que se refere este 

edital deverão acessar o site www.cvj.sc.gov.br, no período de 24 de fevereiro de 2017 a 17 

de março 2017, e proceder: 

I – a inscrição da escola; 

II – a inscrição dos professores responsáveis pela orientação do desenvolvimento dos 

trabalhos dos alunos. 

§ 1º Ao efetivar a inscrição, as escolas e professores estarão concordando automaticamente 

com o presente regulamento, inclusive com a cessão integral dos direitos autorais dos 

trabalhos, especialmente os vencedores, para a Câmara de Vereadores de Joinville, assim 

como o direito de publicação desses trabalhos, conforme estabelece o artigo 111, caput, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 2º A inscrição da escola deverá ser realizada pelo diretor escolar. 

§ 3º Os professores, no ato da inscrição, deverão apontar as categorias nas quais desejam 

concorrer com trabalhos desenvolvidos por seus respectivos alunos. 

§ 4º As inscrições dos professores somente serão validadas se e somente se a(s) escola(s) onde 

exerçam as suas funções esteja(m) devidamente inscrita(s). 
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§ 5º A Câmara de Vereadores de Joinville divulgará em seu site, em data oportuna, a lista de 

escolas e professores inscritos. 

§ 6º Não serão aceitas inscrições realizadas após o encerramento do prazo estipulado para a 

sua ocorrência ou que não tenham seguido as regras dispostas neste regulamento. 

Seção III 

Da Realização da Etapa Escolar 

Art. 10 As escolas e professores que tiverem suas inscrições homologadas pela Câmara de 

Vereadores de Joinville terão o período de 20 de março de 2017 a 05 de maio de 2017 para 

concluir a seleção dos trabalhos que serão inscritos na etapa municipal, observado o seguinte: 

I – a necessidade de estabelecer, no âmbito escolar, o planejamento do desenvolvimento dos 

trabalhos e da seleção daqueles que concorrerão na etapa municipal; 

II – a necessidade de constituir, a critério da escola, uma Comissão de Avaliação e 

Julgamento para a seleção dos trabalhos que concorrerão na etapa municipal. 

Art. 11 No sentido de assegurar a autoria individual das obras, os trabalhos devem ser 

desenvolvidos no ambiente escolar com o acompanhamento do professor. 

Art. 12 Para cada categoria inscrita, a escola deverá selecionar um único trabalho para 

concorrer na etapa municipal. 

 Seção IV 

Das Inscrições na Etapa Municipal 

Art. 13 Após a seleção dos trabalhos na etapa escolar, as escolas deverão inscrever seus 

trabalhos no período de 08 de maio de 2017 a 12 de maio de 2017, na Escola do Legislativo 

da Câmara de Vereadores de Joinville, situada na Avenida Hermann August Lepper, nº 1.100, 

bairro Saguaçu, mediante protocolo de inscrição e entrega dos trabalhos. 

Parágrafo único - Uma vez inscrito, um trabalho não poderá ser substituído por outro. 

Art. 14 Ao fazer a inscrição, a escola se responsabiliza pela veracidade das informações 

fornecidas à Câmara de Vereadores de Joinville quanto à autoria individual dos trabalhos e 

por realizar um processo seletivo interno, imparcial e transparente. 

Parágrafo único – No ato da inscrição, os participantes do concurso concedem à Câmara de 

Vereadores de Joinville o direito de publicação e divulgação dos trabalhos, por qualquer meio, 

a qualquer tempo, sem quaisquer ônus e sem a necessidade de notificação, assegurada a 

divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos créditos, conforme a Lei nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998. 

Art. 15 Os trabalhos inscritos e homologados não serão devolvidos a seus autores ou 

responsáveis após o recebimento pela Câmara de Vereadores de Joinville. 
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Art. 16 A Câmara de Vereadores de Joinville divulgará em seu site, em data oportuna, a lista 

de escolas, professores e alunos cujas inscrições tenham sido homologadas para a etapa 

municipal. 

Seção V 

Da Realização da Etapa Municipal 

Art. 17 A Câmara de Vereadores de Joinville constituirá Comissão de Avaliação e Julgamento 

para selecionar, avaliar e classificar os trabalhos inscritos e homologados. 

§ 1º A Comissão a que se refere o caput do artigo será formada por profissionais com 

conhecimento e experiência no campo das artes, design, língua portuguesa, literatura, 

jornalismo, e outros pertinentes ao objeto do concurso. 

§2º Em cada categoria de disputa, a Comissão de Avaliação e Julgamento selecionará os três 

melhores trabalhos, considerando os critérios de avaliação específicos, e os classificará do 

primeiro ao terceiro lugar. 

§3º A decisão da Comissão de Avaliação e Julgamento é soberana e irrecorrível. 

Art. 18 Durante a avaliação pela Comissão de Avaliação e Julgamento, na etapa municipal, 

caso algum membro levante formalmente dúvidas sobre a autoria de algum trabalho, levando 

em conta a compatibilidade entre a complexidade do desenho ou texto, a idade e a série 

cursada pelo autor, a Câmara de Vereadores de Joinville entrará em contato com a escola para 

obter esclarecimentos sobre a autoria e a veracidade das informações fornecidas. 

Parágrafo único – no (s) caso (s) em que ficar comprovado o plágio parcial ou total, o trabalho 

será sumariamente desclassificado. 

CAPÍTULO III 

Das Categorias de Disputa e do Tema do Concurso 

Art. 19 O Prêmio Jovem Autor – Concurso de Redação e Desenho contempla 5 (cinco) 

categorias, e para cada uma delas possui destinatários específicos, a saber: 

I – Desenho: destina-se a alunos regularmente matriculados nos primeiros, segundos e 

terceiros anos do ensino fundamental; 

II – Carta: destina-se a alunos regularmente matriculados nos quartos e quintos anos do ensino 

fundamental; 

III – Poema: destina-se a alunos regularmente matriculados nos sextos e sétimos anos do 

ensino fundamental; 

IV – Crônica: destina-se aos alunos regularmente matriculados nos oitavos e nonos anos do 

ensino fundamental; 
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V – Artigo de Opinião: destina-se a alunos regularmente matriculados em qualquer ano do 

ensino médio. 

Art. 20 Para o desenvolvimento dos trabalhos, em cada categoria, deverá ser considerado o 

seguinte tema: CIDADANIA NÃO TEM IDADE. 

Seção I 

Das Regras Gerais para as Categorias 

Art. 21 Todos os trabalhos devem atender, obrigatoriamente, as seguintes regras: 

I – devem ser individuais e inéditos, entendendo-se por inédita a obra não editada e não 

publicada – parcial ou totalmente – em qualquer meio de comunicação; 

II – devem estar em acordo com o tema proposto para a presente edição do concurso; 

III – devem conter, além de outros definidos em regras específicas, os dados a seguir 

relacionados: 

a) nome da escola; 

b) nome do professor orientador; 

c) nome, idade e série do autor (aluno); 

IV – com exceção da categoria desenho, todos os demais trabalhos deverão ser desenvolvidos 

em papel almaço; 

V – os textos devem ser redigidos de próprio punho, com caneta esferográfica azul ou preta, 

em língua portuguesa, admitindo-se, quando cabíveis, palavras ou expressões em língua 

estrangeira. 

Art. 22 Fica garantido o direito à livre expressão, exceto no destrato ao concurso, ao tema, às 

pessoas ou à moral e aos bons costumes. 

Art. 23 Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem em acordo com as normas 

estabelecidas no presente regulamento. 

Seção II 

Das Especificações Individuais e Respectivos Critérios de Avaliação 

Subseção I 

Da Categoria Desenho 

Art. 24 O desenvolvimento dos desenhos, além da observação das regras gerais dispostas na 

seção I deste capítulo, deverá, especificamente: 
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I – ser produzido em face única de uma folha de papel de formato A4, de mão livre e 

utilizando materiais como lápis carvão; lápis de cor; giz de cera; caneta ou aquarela, a critério 

do autor; 

II – conter, no verso, os dados já requisitados na seção anterior; e facultativamente, descrição 

do desenho, utilizando-se, no máximo, 20 (vinte) palavras. 

Parágrafo único – não é permitido o uso de colagens, montagens, desenhos feitos pelo 

computador ou outra forma que não a prevista no inciso I deste artigo.  

Art. 25 Os desenhos serão avaliados com base nos seguintes critérios:  

a) adequação ao tema; 

b) criatividade e originalidade; 

c) técnica; 

d) harmonia e composição artística. 

Subseção II 

Da Categoria Carta 

Art. 26 O desenvolvimento das cartas, além da observação das regras gerais dispostas na 

seção I deste capítulo, deverá, especificamente: 

I – conter os seguintes elementos (endereço do remetente; local e data; endereço do 

destinatário; vocativo; texto; saudação e assinatura), sendo que o texto deve conter, no 

mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 40 (quarenta) linhas; 

II – ser destinada a uma autoridade. 

Parágrafo único – não será necessário o uso do envelope para inserção da carta. 

Art. 27 As cartas serão selecionadas, avaliadas e classificadas, considerando-se os critérios a 

seguir dispostos: 

a) adequação ao tema; 

b) adequação ao gênero carta; 

c) originalidade e criatividade; 

d) aspectos gerais de gramática e ortografia. 
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Subseção III 

Da Categoria Poema 

Art. 28 O desenvolvimento dos poemas deverá seguir as regras gerais especificadas na 

subseção I do presente capítulo e as seguintes regras específicas: 

I – deve conter obrigatoriamente um título; 

II – deve conter, no mínimo, 16 (dezesseis) e, no máximo, 32 (trinta e dois) versos. 

Art. 29 Os poemas terão como critério de avaliação: 

a) adequação ao tema; 

b) adequação ao gênero poema; 

c) riqueza e pertinência do título; 

d) originalidade e criatividade; 

e) aspectos gerais de gramática e ortografia; 

f) utilização de recursos estilísticos. 

Subseção IV 

Da Categoria Crônica 

Art. 30 O desenvolvimento das crônicas deverá seguir as regras gerais especificadas na 

subseção I do presente capítulo e as seguintes regras específicas: 

I – deve conter obrigatoriamente um título, admitindo-se qualquer de seus tipos (narrativa, 

descritiva, histórica, etc.), a critério do autor; 

II – deve ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no máximo, 50 (cinquenta) linhas. 

Art. 31 As crônicas terão como critério de avaliação: 

a) adequação ao tema; 

b) adequação ao gênero crônica; 

c) riqueza e pertinência do título; 

d) originalidade e criatividade; 

e) aspectos gerais de gramática e ortografia. 

Subseção V 

Da Categoria Artigo de Opinião 

Art.32 O desenvolvimento dos artigos de opinião deverá seguir as regras gerais especificadas 

na subseção I do presente capítulo e as seguintes regras específicas: 

I – deve conter obrigatoriamente um título; 

II – deve ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco), e, no máximo, 50 (cinquenta) linhas. 
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Art. 33 Os artigos de opinião terão como critérios de avaliação: 

a) adequação ao tema; 

b) adequação ao gênero artigo de opinião; 

c) riqueza e pertinência do título; 

d) originalidade e criatividade; 

e) aspectos gerais de gramática e ortografia. 

Seção III 

Da Pontuação e do Critério de Desempate 

Art. 34 Os trabalhos receberão notas que poderão variar de 0 (zero) a 10 (dez), admitindo-se 

fracionamento até duas casas decimais. 

Art. 35 Caso ocorra empate entre dois ou mais trabalhos da mesma categoria, terá preferência 

na ordem de classificação aquele cujo autor possua em seu boletim escolar, a maior nota na 

disciplina de língua portuguesa, observando-se para o desempate a última ou a única que tiver 

lançada à época do recolhimento do boletim. 

Parágrafo único – Persistindo o empate, o mesmo critério de desempate será empregado para 

as disciplinas de matemática, história, geografia e ciências, respectivamente, para os trabalhos 

cujos autores sejam do ensino fundamental; e matemática, história, geografia, física, química 

e biologia, respectivamente, para os trabalhos cujos autores sejam do ensino médio. 

CAPÍTULO IV 

Da Divulgação dos Resultados e da Premiação 

Art. 36 O resultado da etapa municipal será divulgado no site da Câmara de Vereadores de 

Joinville entre os dias 19 de junho de 2017 e  23 de junho de 2017. 

Art. 37 Os jovens autores vencedores do concurso, em cada categoria, serão apresentados em 

evento próprio a ser realizado pela Câmara de Vereadores de Joinville, preferencialmente na 

data de 11 de agosto de 2017, e farão jus aos prêmios abaixo relacionados: 

I – Categorias Desenho, Carta, Poema e Crônica: 

a) 1º lugar: 1 (um) notebook 14 polegadas; 

b) 2º lugar: 1 (um) tablet 10.1 polegadas; 

c) 3º lugar: 1 (um) tablet 7 polegadas. 
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II – Categoria Artigo de Opinião: 

a) 1º lugar: 1 (um) notebook 14 polegadas e uma viagem cultural à cidade de São Paulo 

– SP, pelo período de dois (2) dias, durante a qual serão priorizadas visitas a Museus, 

Centros Culturais ou estabelecimentos relacionados ao tema anual do concurso, na 

companhia de um representante da Câmara de Vereadores de Joinville; 

b) 2º lugar: 1 (um) tablet 10.1 polegadas; 

c) 3º lugar: 1 (um) tablet 7 polegadas. 

Parágrafo Único – todos os alunos classificados do 1º ao 3º lugares, em cada categoria, 

receberão a Medalha de Mérito Herondina Vieira – instituída pela Câmara de Vereadores de 

Joinville, nas modalidades ouro, prata e bronze, em consonância com a respectiva 

classificação. 

Art. 38 Os professores orientadores responsáveis pelos alunos classificados em 1º lugar farão 

jus a um diploma outorgado pela Câmara de Vereadores de Joinville e a uma viagem cultural 

à cidade de São Paulo – SP, pelo período de 2 (dois) dias, durante a qual serão priorizadas 

visitas a Museus, Centros Culturais ou estabelecimentos relacionados ao tema anual do 

concurso.  

Parágrafo Único – Caso um mesmo professor seja responsável por mais de um aluno 

premiado em 1º lugar, terá direito a uma única viagem cultural conforme caput deste artigo. 

Art. 39 As escolas nas quais estão matriculados os alunos classificados em 1º lugar, em cada 

categoria, serão premiadas, cada qual, com uma TV de 50 polegadas e com diploma 

outorgado pela Câmara de Vereadores de Joinville. 

Parágrafo Único – Caso uma mesma escola possua mais de um aluno classificado em 1º lugar, 

em categorias diversas, terá direito a um único televisor. 

Art. 40 Os trabalhos premiados poderão ser incluídos em publicações diversas da Câmara de 

Vereadores de Joinville, em meios impressos, radio difusores ou eletrônicos. 

Art. 41 As despesas com as premiações serão custeadas pela Câmara de Vereadores de 

Joinville. 

CAPÍTULO V 

Do Cancelamento do Concurso ou de Categoria de Disputa 

Art. 42 A Câmara de Vereadores de Joinville poderá cancelar o presente concurso ou eliminar 

quaisquer categorias, caso, nestas ou naquele, o número de inscritos seja insuficiente, de 

modo a inviabilizar a sua implementação. 
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CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

Art. 43 O quadro com o resumo das etapas do concurso e as respectivas datas de inscrição ou 

realização é apresentado no Anexo I deste regulamento. 

Art. 44 Quaisquer questões passíveis de dúvida ou divergências, ou que não tenham sido 

previstas neste regulamento, serão apreciadas pela Câmara de Vereadores de Joinville e 

podem ser encaminhadas formalmente ao e-mail escola.legislativo@cvj.sc.gov.br. 

Art. 45 Elege-se o foro da comarca de Joinville, SC, para dirimir as questões oriundas deste 

regulamento. 

Art. 46 É da responsabilidade dos concorrentes acompanhar as comunicações oficiais 

referentes a este concurso, divulgadas no site da Câmara de Vereadores de Joinville na 

internet (www.cvj.sc.gov.br) ou via e-mail exclusivamente aos participantes inscritos. 

 

Joinville, 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

Fernando Krelling 

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville 
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ANEXO I – Resumo 

ATIVIDADES DATA 

Inscrições para a etapa escolar: escolas e professores 
24 de fevereiro a 17 de 

março de 2017 

Realização da etapa escolar: período destinado as escolas 

para selecionar os trabalhos vencedores que serão inscritos 

na etapa municipal 

20 de março a 05 de 

maio de 2017 

Inscrição para a etapa municipal 
08 a 12 de maio de 

2017 

Realização da etapa municipal: período destinado à 

Comissão de Avaliação e Julgamento, constituída pela 

Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Joinville, 

para selecionar, avaliar e classificar, em cada categoria, os 

trabalhos vencedores 

15 de maio a 16 de 

junho de 2017 

Divulgação dos resultados finais 
Entre 19 a 23 de junho 

de 2017 

Cerimônia de apresentação e premiação dos vencedores 11 de agosto de 2017 
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