
 

 

EDITAL COMDICA Nº 001 / 2014 

 

Dispõe sobre o Concurso de Poema do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA) de Vitória da Conquista - Ba  
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA, no uso de suas atribuições, e nos termos aprovados na Ata nº 311ª e 312ª constantes nas 
folhas nºs 02 do livro de Atas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
COMDICA, resolve: 
 
1 – Fica estabelecido o Concurso de Poema do Conselho  Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente  – COMDICA.  
 
CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

1.1 – Geral:  

1.1.1. – Estimular entre os estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio com idade entre 10 (dez) e 17 
(dezessete) anos, regularmente matriculados nas escolas públicas e particulares no âmbito do 
município de Vitória da Conquista, o conhecimento sobre a atividade desenvolvida pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA.  

1.2 – Específicos:  

1.1.2.1 – Incentivar o interesse dos educadores e educandos em participar e colaborar com as ações do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

1.1.2.2 – Divulgar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA entre as 
escolas públicas e particulares do município de Vitória da Conquista/BA. 

1.1.2.3 – Contribuir para o processo de formação de cidadania das crianças e adolescentes estudantes. 

 
CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES / PROPONENTES 
 
2.1 - Poderão inscrever propostas para a participação no Concurso de Poema do COMDICA qualquer 
criança a partir de 10 (dez) anos completos ou adolescentes até 17 (dezessete) anos, nacional ou 
estrangeiro, desde que regularmente residente, domiciliado e estudante de qualquer escola do 
município de Vitória da Conquista. 
 2.2 - Os participantes poderão se inscrever se apresentarem os anexos 01 (um) e 02 (dois) deste edital 
devidamente preenchidos e comprovados conforme modelo disponibilizado no site  www.pmvc.com.br. 
 
CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
3.1.1 - O participante poderá participar com apenas 01 (um) poema inédito com o tema: “Dê a sua voz 
ao CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Garantir direitos 
da criança e do adolescente de Vitória da Conquista” e entregar na sede do COMDICA, situada à 
Praça Catão Ferraz, s/n. Prédio do Ceasa, 05 cópias impressas em papel A4, digitadas com espaço 
1,5; fonte Arial e corpo 12; devidamente corrigidas e revisadas. 

3.1.2 - Considera-se inédita a poesia que não tenha sido divulgada em qualquer meio 
de comunicação, inclusive na Internet. 
 
3.1.3 - Deverá ser anexado ao formulário de inscrição cópia de comprovante de endereço em nome do 
responsável pelo adolescente, bem como a declaração escolar comprovando matrícula e assiduidade 
às aulas. 

http://www.pmvc.com.br/


 

 

3.1.4 – Ao receber o poema, caberá ao secretario executivo do COMDICA, envelopar e lacrar todo o 
material na presença do interessado bem como emitir comprovante de inscrição no referido concurso. 

3.1.5 - Em todas as 05 (cinco) cópias deverão constar o nome verdadeiro do autor(a). 

3.2 - A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte do proponente, de todas as 
condições estipuladas no presente edital. 

3.3 - Para fiel cumprimento do prazo para recebimento das inscrições, será considerado inscrito para o 
concurso o poema entregue até o dia 23 de maio 2014, no horário até às 18h00min. 

3.4 - Não serão aceitos pedidos de inscrição ou materiais adicionais após a data de encerramento das 
inscrições. 

3.4.1 - Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas no presente edital. 

3.5 - Não haverá chamada para regularização de documentação ou requisitos referentes à inscrição, a 
qual, se incompleta ou em desacordo com este edital, acarretará, obrigatória e automaticamente, na 
desclassificação do concorrente, quando de sua análise pela Comissão Julgadora do Concurso. 

 

CAPÍTULO IV – DOS DOCUMENTOS 

4.1 – Cada proponente deverá imprimir e preencher, obrigatoriamente, 02 cópias de todos os campos 
da ficha de inscrição (anexo 01), bem como a autorização dos pais ou responsável (anexo 02) e 
entregar junto com o poema. 

4.2 – As fichas devidamente preenchidas serão colocadas no envelope junto com o poema. 

 
CAPÍTULO V – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 
5.1 - Os critérios de seleção são prerrogativas exclusivas da Comissão Julgadora do Concurso, cujas 
decisões correrão em absoluto sigilo, levando-se em consideração os critérios de julgamento 
estabelecidos neste edital. 

5.1.1 – Cada poema será avaliado considerando-se os quesitos abaixo, que serão pontuados, cada um 
deles, de 0 (zero) a 10 (dez): 

A. Tratamento redacional - morfossintático, semântico, ortográfico etc. 

B. Uso de recursos poéticos - figuras de linguagem, recursos imagéticos, ritmo etc. 

C. Criatividade. 

D. Originalidade. 

5.1.2 - Após a pontuação de cada quesito, será tirada a média proporcional, somando-se os quatro 
valores obtidos e dividindo-se a soma por quatro: 

A+B+C+D: 4 = ? 

5.1.3 - O resultado deste cálculo será a Nota parcial de cada poema, por avaliador. 

5.1.4 - A Nota Final será obtida somando-se as notas parciais dadas pelos avaliadores e dividindo-as 
pelo número de avaliadores. 

5.2 – Os poemas serão selecionados por uma Comissão Julgadora do Concurso assim composta: 

01 representante do COMDICA; 
01 representante da Academia Conquistense de Letras; 
01 representante da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Vitória 



 

 

da Conquista; 
01 representante do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários – DELL da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia; 
01 representante do Conservatório Municipal de Música do Município de Vitória ad Conquista; 
01 representante do Proler local; 
01 representante da Biblioteca Municipal; 
01 representante da Secretaria Municipal de Educação; 
01 representante da Diretoria Regional de Educação – Direc 20. 
 
CAPITULO VI – DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
6.1 - Será conferido UM NETBOOK ao (a) vencedor (a) do concurso 

6.2 – Será conferido certificado de participação a todos os concorrentes e moção de aplauso a todas as 
escolas em que as crianças e adolescentes estudam. 

6.2 – O resultado do concurso será divulgado na página www.pmvc.com.br e imprensa escrita, falada e 
televisiva até o dia 06 de junho de 2014. 

6.5 – Até o dia 20 de junho de 2014 o COMDICA organizará uma solenidade para entrega do prêmio e 
certificados de participação. 

6.6 – O poema vencedor será musicado por compositor ou compositores do município de Vitória da 
Conquista. 

6.7 – A responsabilidade de musicar o poema vencedor ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer que convidará compositor ou compositores do município de Vitória da 
Conquista para esta finalidade. 

 
CAPÍTULO VII - DIREITOS DE IMAGEM, DIVULGAÇÃO E REGISTRO 
 
7.1. - Os proponentes participantes no concurso autorizam a Organização do Concurso do Poema, com 
o ato da inscrição, a divulgar imagem, fotos e trabalhos na mídia, bem como nos materiais de 
divulgação a serem produzidos (livro, folders, cartazes, folhetos etc.) gratuitamente. 

7.2 - É expressamente vedado aos premiados, por si ou por seus representantes, a citação, menção ou 
conexão da atividade contratada com quaisquer patrocinadores ou apoiadores particulares e/ou 
estranhos ao Concurso de Poema. 

 
CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 – Nenhum poema, classificado ou não, será devolvido. 

8.2 - A classificação dos concorrentes pela Comissão Julgadora do Concurso é irrecorrível, cabendo à 
mesma as decisões sobre os casos omissos. 

 

Vitória da Conquista, 16 de abril de 2014. 
 

 
 
 
Lenira Maria de Figueiredo Souza 
Presidente do COMDICA 

http://www.pmvc.com.br/

