
EDITAL Nº 01/2022

CONCURSO DO SELO HISTÓRICO DO TJGO

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a realização deGOIÁS

Concurso de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.

1. DO OBJETIVO

 O concurso objetiva escolher a logomarca que será utilizada no selo adesivo para1.1

identificação dos processos e documentos considerados de valor histórico para o Tribunal de

Justiça do Estado de Goiás.

 1.2 A concepção da logomarca deverá levar em conta a sua utilização nas mídias

impressa e eletrônica, podendo ser aplicada em peças de comunicação visual e materiais

gráficos como, por exemplo, , cartazes, impressões e outras peças definidas pelafolders

Instituição.

 A logomarca, elemento gráfico de forma circular, sem restrições de cores, deverá1.3

   medir 12,566 cm2 e conter os caracteres: Acervo Histórico TJGO
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 Poderá participar do presente certame qualquer pessoa física, ilustrador amador ou2.1

profissional, com ou sem experiência;

 As logomarcas deverão atender ao tema específico deste Edital;2.2

 As logomarcas deverão ser exclusivas do autor, sendo a inscrição no concurso2.3

individual, vedada a coautoria;

 Os participantes se responsabilizarão pela existência de Direitos Autorais de2.4

terceiros e de eventual reclamação de Direitos de Imagem ou Plágio;

 É vedada a participação:2.5

a) Dos integrantes da Comissão do Concurso e de seus familiares;

b) Pessoas jurídicas, independentemente do regime ou forma de constituição.

 Ao se inscreverem, os participantes concordam em ceder ao Tribunal de Justiça do2.6

Estado de Goiás os Direitos de utilização e difusão das logomarcas apresentadas no concurso.

3. DA COMISSÃO DO CONCURSO

 A Comissão do presente Concurso é composta por magistradas, magistrados,3.1
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servidoras e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob a coordenação do

primeiro:

 1. Desembargador Itaney Francisco Campos

Presidente da Comissão Permanente de Memória e Cultura

 2.  Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental

 3.  Desembargador Delintro Belo de Almeida Filho

Diretor da Escola Judicial de Goiás (EJUG)

4. Dra. Sirlei Martins da Costa

Juíza Auxiliar da Presidência

5. Dr. Reinaldode Oliveira Dutra

Juiz Auxiliar da Presidência – Unidade de Gestão Documental

6. Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho

Diretora do Centro de Memória e Cultura

7. Luciano Augusto Souza Andrade

Diretor do Centro de Comunicação Social

 A Comissão do Concurso tem como responsabilidades:3.2

a) Divulgar e fornecer informações sobre o Concurso;

b) Recepcionar e homologar as inscrições efetuadas;

c) Providenciar a publicação dos resultados e de outros documentos pertinentes ao

Concurso;

d) Acompanhar e fazer cumprir os prazos estabelecidos no edital do certame.

4. DA INSCRIÇÃO

 As inscrições para o CONCURSO “SELO HISTÓRICO TJGO” deverão ser feitas4.1

no próprio ato do envio das logomarcas, fornecendo no corpo do e-mail (cmcgoias@gmail.com)

 o arquivo digital da logomarca nos formatos Corel Draw e JPG, os  e os dados do autor

dados da logomarca conforme itens 4.1.1 e 4.1.2;

 Dados do autor: Nome Completo, CPF, endereço com CEP, e-mail e telefone;4.1.1

Nº Processo PROAD: 202111000307476

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE, em 04/03/2022 às 15:34.
Para validar este documento informe o código 501571268247 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 Dados da logomarca: pequeno memorial descrevendo a ideia da logomarca, o4.1.2

significado das cores e símbolos utilizados (máximo 10 linhas);

 As inscrições serão confirmadas via e-mail por mensagem enviada pela Comissão4.2

do Concurso;

 Não haverá taxa de inscrição;4.3

 Cada participante poderá inscrever no máximo três trabalhos, sendo que cada4.4

trabalho deverá ter sua inscrição individualizada;

 Não serão aceitas inscrições por outro meio que não o e-mail indicado.4.5

5. DO JULGAMENTO

 Atendidos os requisitos da inscrição, a Comissão selecionará quatro (4) trabalhos,5.1

atribuindo de zero a dez pontos, com base nos seguintes critérios de avaliação:

I. Apresentação da logomarca nos formatos Corel Draw e JPG

(classifica/desclassifica);

II. Comunicação visual – Pertinência e adequação ao tema proposto

(3,0 pontos);

III. Originalidade – Criação desvinculada de logomarcas já existentes/Singularidade

(2,5 pontos);

IV. Criatividade – cores, dimensões e proporcionalidade

(2,5 pontos);

V. Aplicabilidade – seja em cores, em preto e branco, em variadas dimensões e sobre

diferentes fundos, incluindo definição e qualidade da imagem

(2,0 pontos).

 5.2 O julgamento por parte da Comissão seguirá rigorosamente o disposto no item 5.1

deste edital;
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 5.3 Os pontos atribuídos, por avaliador, na ficha de avaliação serão somados para

obter a nota de cada participante;

  5.4 Os quatro (4) trabalhos que obtiverem as maiores pontuações serão publicados na

 homepage do TJGO e submetidos à votação dos públicos interno e externo, no período de 20

de abril a 04 de maio de 2022;

 5.5 Entre os trabalhos submetidos à livre votação no site do Tribunal, a logomarca

vencedora será a que obtiver o maior número de votos;

 5.6 Em caso de empate, a decisão caberá à Comissão do Concurso.

6. DA PREMIAÇÃO

 6.1 Os autores dos três trabalhos vencedores receberão como Prêmio
1
:

a) 1º lugar: Certificado e R$ 8.000,00

b) 2º lugar: Certificado e R$ 4.000,00

c) 3º lugar: Certificado e R$ 2.000,00

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 7.1 Os autores dos trabalhos vencedores concordam em ceder os direitos autorais

sobre as logomarcas do SELO HISTÓRICO TJGO ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

de pleno direito e por prazo indeterminado, não cabendo quaisquer ônus sobre o uso e sem

fazer jus a nenhuma outra forma de remuneração além do prêmio.

 7.2 Os demais trabalhos enviados para o concurso, ainda que não sejam vencedores,

passarão a fazer parte do acervo histórico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

resguardada a identificação da autoria dos mesmos.

 7.3 O envio da proposta de inscrição no concurso implicará na aceitação e pleno

conhecimento das condições estabelecidas neste Edital.

 7.4 As decisões da Comissão do Concurso são irrecorríveis.
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 7.5 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão do Concurso.

1Exceto magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Tribunal que, caso participem e

sejam vencedores, ganharão Troféus.

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
     Presidente

ANEXO I – CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DATA

Lançamento do Concurso 04 de março de 2022

Período de inscrições e envio das propostas 07/03/2022 a 28/03/2022

Análise das propostas 29/03/2022 a 08/04/2022

Divulgação do Resultado e Exposição das logomarcas para
votação dos públicos interno e externo no site do TJGO

18/04/2022 a 20/04/2022

Período de apuração dos votos 20/04/2022 a 04/05/2022
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Divulgação do Resultado da premiação pelo voto popular 10/05/2022
Dia da Memória do Poder

Judiciário

Entrega da Premiação

18/05/2022
Abertura da I SEMANA DA
MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO

GOIANO
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