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MINUTA DE EDITAL Nº 17, de  14 de setembro de 2009. 
 
 
              Dispõe sobre 3º Concurso de 
Desenho e Pintura “Pintando o Natal”, com o 
objetivo de fomentar a valorização da arte 
visual e promover a reflexão sobre os valores 
do Natal para os alunos da Rede Estadual de 
Ensino. 
 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, incisos II e IV da Constituição do Estado, torna 
pública a abertura de inscrições para o 3º Concurso de Desenho e Pintura “Pintando o 
Natal” para os alunos da Rede Estadual de Ensino. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

   Art. 1º O 3º Concurso de Desenho e Pintura tem por objetivo incentivar e 
valorizar a criatividade e a expressão artística dos alunos, bem como promover uma 
reflexão sobre os verdadeiros valores do Natal, destacando a solidariedade, o amor e a 
paz. 
 
   Art. 2º Poderão participar do 3º Concurso de Desenho e Pintura os alunos 
devidamente matriculados na Rede Estadual de Ensino, divididos em dois níveis e uma 
modalidade de ensino, a saber: 
  

   I - Alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 
   II - Alunos do Ensino Médio;  
   III - Educação Especial. 

 
   Art. 3º Cada participante poderá concorrer com apenas um desenho. 
 
   Art. 4º O 3º Concurso de Desenho e Pintura “Pintando o Natal” tem caráter 
exclusivamente cultural, sem pagamento de taxa pelos participantes. 
 
   Art. 5º O participante deverá respeitar o tema definido pela Comissão 
Geral e os critérios estipulados neste Edital. 
 
                         

CAPÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

 
   Art. 8º Os trabalhos deverão ser desenvolvidos na Unidade Escolar da 
Rede Estadual de Ensino, devendo organizar-se para que os inscritos ocupem um 
espaço e tempo paralelo ao da realização das aulas ou desenvolvam as atividades 
durante as aulas. 
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    Parágrafo único. Os trabalhos deverão ser enviados para a Diretoria 
Regional de Ensino até o dia 06 de novembro de 2009. 
                      

CAPÍTULO III 
DO TRABALHO 

 
   Art. 9º O tema que o participante deverá desenvolver em seu trabalho será 
o Natal. 
 
   Art. 10. O trabalho deverá ser produzido em papel A4 (tamanho 210 x 290 
mm), de autoria individual, com livre escolha de material podendo ser grafitado, colorido 
com lápis de cor, giz de cera ou tinta, com colagem ou outro método, desde que não 
descaracterize o tema.  
 
   Art. 11.  Na parte inversa do desenho deverá constar o Nome, Endereço 
Residencial, Idade, Série, Unidade Escolar, Município e DRE do aluno. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMISSÕES 

 
   Art. 12. Para a realização do concurso serão constituídas duas comissões, 
a saber: 
 
    I - A Comissão Julgadora da Diretoria Regional de Ensino será composta 
por cinco membros, dentre servidores da DRE, designados pelo Diretor Regional de 
Ensino, sendo: 
 

  a) Coordenador do Ensino Médio/Fundamental (Presidente); 
    b) Assessor de Cultura; 

  c) Pedagogo do Currículo; 
  d) Dois Assessores de Currículo de outra área. 
 

   II - A Comissão Julgadora da SEDUC será composta por sete membros, 
dentre servidores da Secretaria da Educação e Cultura, designados por Portaria do 
Secretário de Estado da Educação e Cultura, sendo: 
 

  a) Um Técnico Pedagógico com formação em Educação Artística 
(Presidente); 

  b) Cinco membros da Assessoria do Núcleo de Cultura; 
  c) Um membro da Assessoria de Comunicação;  

 
CAPÍTULO V 
DA SELEÇÃO 

 
   Art. 13.  Os trabalhos serão selecionados recebendo pontuação de zero a 
dez, observando os seguintes critérios: 
 

   I - Originalidade e criatividade: quatro pontos; 
   II - Coerência com tema proposto: quatro pontos; 
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   III - Potencial de visualização: dois pontos. 
 

   Parágrafo único. Os critérios mencionados neste artigo deverão ser 
obedecidos pelas Comissões Julgadoras da Diretoria Regional de Ensino e pela 
Comissão Julgadora da Secretaria da Educação e Cultura. 
 
   Art. 14.  A seleção dos trabalhos ocorrerá em duas fases, sendo: 
 

    I - Na primeira fase, a Comissão Julgadora da Diretoria Regional de 
Ensino terá do dia 06 a 11 de novembro de 2009, para selecionar três trabalhos em 
cada nível/modalidade de ensino que concorrerão em nível estadual. Esta Comissão terá 
até o dia 12 de novembro de 2009 para enviar os trabalhos selecionadas para a 
Comissão Estadual; 

    
   II - Na segunda fase, a Comissão Julgadora da SEDUC terá do dia 13 a 

18 de novembro de 2009 para selecionar os três melhores trabalhos, um de cada 
nível/modalidade de ensino. 
 
   Parágrafo único. Na Secretaria da Educação e Cultura, o setor 
responsável pelo recebimento dos trabalhos é a Assessoria do Núcleo de Cultura.  
 

 
CAPÍTULO VI 

DA CLASSIFICAÇÃO 
 
   Art. 15. As comissões referidas no art. 12, atribuirão de zero a quatro 
pontos aos critérios estabelecidos no art. 13. A classificação se dará pela soma dos 
pontos obtidos, perfazendo um total máximo de dez pontos. 
 
   Art. 16. Se entre os participantes houver o mesmo total de pontos, será 
utilizado como critério de desempate, respectivamente, a maior pontuação no que prevê 
os incisos I e II do art. 13.  
 

 
CAPÍTULO VII 

DA PREMIAÇÃO 
 

   Art. 17. Serão premiados os três melhores desenhos, um de cada nível e 
modalidade de ensino.  
 

   Art. 18. O desenho premiado nos dois níveis de ensino serão impressos no 
Cartão de Natal da Secretaria da Educação e Cultura.  
 

   Art. 19. O desenho premiado na modalidade de Educação Especial será 
publicado. 
 
 

   Art. 20. Os alunos premiados receberão: 
 

� Uma câmera fotográfica digital; 
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� Um kit de Desenho e Pintura, contendo: 01 (um) cavalete,  01(uma) tela (0,30 cm 
X 0,50 cm), 01 (uma) caixa contendo 12 giz de cera, 01(uma) caixa contendo 12 
lápis de cor, 01(uma) caixa contendo 06 guaches, 01 (um) pincel redondo nº 22, 
série 050, 01(um) pincel chato nº 18, série 054 e 01(um) caderno de desenho 
contendo 50 folhas, 01 (uma) régua (0,30cm), 01 (um) jogo de esquadro, 01 (um) 
compasso, 01 (um) lápis preto, 01(uma) borracha. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA DIVULGAÇÃO 
 
   Art. 21.  A Comissão Geral disponibilizará no site da SEDUC a relação dos 
selecionados no 3º Concurso de Desenho e Pintura “Pintando o Natal” e enviará às 
Comissões Julgadoras das Diretorias Regionais de Ensino, até o dia  20 de novembro 
2009. 
 

   Art. 22. As Comissões Julgadoras das Diretorias Regionais de Ensino 
serão responsáveis pela divulgação do resultado e entrega do Kit de Desenho e Pintura 
do 3º Concurso de Desenho e Pintura “Pintando o Natal” para as Unidades Escolares da 
Rede Estadual de Ensino. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
   Art. 23. Os participantes cedem à Secretaria da Educação e Cultura os 
respectivos direitos de reprodução e divulgação integral e/ou parcial dos desenhos, com 
a citação de autoria, seja em jornais, televisão ou internet, assim como eventual 
divulgação de sua voz e imagem. 
 
   Art. 24. Os desenhos que não forem entregues dentro dos prazos 
estabelecidos neste Edital serão automaticamente desclassificados. 
 
   Art. 25. Será eliminado automaticamente o participante quando se 
comprovar ser seu desenho plagiado ou elaborado por terceiros. 
 
   Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Geral, 
composta por servidores da Secretaria da Educação e Cultura, designados por meio de 
Portaria.  
 
  PUBLIQUE-SE. 
 

Palmas-TO,       de 14 setembro de 2009. 
 
 
 

LEOMAR DE MELO QUINTANILHA 
Secretário de Estado da Educação e Cultura 


