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REGULAMENTO DO CONCURSO LITERÁRIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR 

1. DO LOCAL  

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – 

SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada, CNPJ 05.642.608/0001-33, com 

sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14, n. 46, III Conjunto da Cohab 

Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato por sua Presidente, Sr.ª Elisabeth Ribeiro Castelo 

Branco, torna público o presente projeto, idealizado através da Secretária de Assuntos 

Educacionais a professora Gleise Ingrid Sales Melo para conhecimento de todos os  

participantes do  Concurso Literário  promovido em homenagem ao dia do professor. 

2. DO TEMA 

2.1 A temática dos textos para o presente concurso será ProfesSou com o objetivo de 

contextualizar a prática docente destacando sua vivência em sala de aula bem como os 

aspectos positivos e negativos no exercício da profissão. 

 As mazelas que a educação pública municipal vem sofrendo atualmente nos faz refletir e 

repensar em que práticas políticas e pedagógicas a educação deve alicerçar-se, sendo muitas 

vezes através da profissão de professor que podemos mudar esse contexto educacional que 

está tão decadente e esquecido por parte do poder público. Enquanto profissional, o professor 

tem grande responsabilidade com a educação, pois dele vem a esperança de muitos sonhos a 

serem realizados através do ensino. 

3. DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO 

3.1. Participará do concurso elencado neste Regulamento somente o sindicalizado a este 

sindicato; 

3.2. Para inscrever-se no concurso o Sindicalizado obrigar-se-á a comprovar por meio de 

documento de identificação com foto e contracheque a contribuição mensal ao 

SINDEDUCACAO;  

3.3. Ficam excluídos do concurso do presente Regulamento, os diretores da atual gestão da 

entidade sindical. 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser enviadas apenas por e-mail que deve ter como 

assunto CONCURSO LITERÁRIO; 

4.2 Email para inscrição:  jornalismo.sindeducacao@gmail.com; 

4.2 O candidato deverá preencher a ficha online, comprovar sua identificação e anexar o texto; 
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4.3 A confirmação da inscrição ocorrerá em até 3 dias úteis. 

5. DOS PRAZOS 

5.1 O período de inscrição será de 05 a 20 de outubro de 2017; 

5.2 O resultado e a premiação será dia 11 de novembro de 2017 na IV Festa do Educador 

6. DOS PRÊMIOS  

6.1 PRÊMIO 

1º colocado R$ 1000; 

2º colocado R$ 700; 

3º colocado R$ 500; 

4º colocado R$ 250; 

5º colocado R$ 250. 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

8.1 Os textos serão avaliados no desenvolvimento do tema por criatividade, originalidade e 

contextualização; 

8.2 Cada critério deverá ser pontuado pela comissão julgadora de 0 a 10; 

8.3 Após a pontuação será feito a soma para verificar a pontuação máxima dos finalistas; 

8.5 Os textos devem ser inéditos tanto nos meios digitais quanto nos meios impressos; 

8.6 Não serão aceitos plágios; 

8.7 Não serão aceitos textos que não remetam a profissão de professor e ou a espaços 

escolares; 

8.8 Os textos serão entregues a comissão sem o nome do autor garantindo a isonomia das 

produções 

 

9. DAS NORMAS 

9.1 O texto deverá ser postado com título; 

9.2 Digitado em fonte 12, Arial ou Times New; 
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9.3 As postagens serão aceitas até o dia 20 de outubro de 2017; 

9.4 O texto deverá ser escrito em língua portuguesa com mínimo de 3 parágrafos e no máximo 

5;  

9.5 O texto deverá ter no máximo 2 páginas e se for poema, no mínimo 5 estrofes. 

 

10. DO RESULTADO DO CONCURSO 

10.1 A comissão julgadora será composta por 03 (três) membros no período de 23/10 a 

08/11/2017 e fará análise imparcial de todos os textos, garantindo a transparência do 

concurso; 

10.2 Os textos serão analisados e julgados conforme o tema proposto sendo desclassificado 

quem não atender aos critérios do regulamento; 

10.3 Durante a IV Festa do Educador, os 5 (cinco) finalistas serão anunciados e convocados ao 

palco em ordem decrescente; 

10.4 Não há obrigatoriedade do ganhador estar presente na entrega da premiação; 

10.5 Na ausência do ganhador, o prêmio poderá ser recebido na sede do Sindeducação; 

10.6 A direção e o Conselho Fiscal publicará no mural da sede do SINDEDUCAÇÃO e/ou no site, 

o resultado do concurso e os seus respectivos ganhadores. 

 

11. DA COMISSÃO JULGADORA 

11.1 Todos os membros da comissão julgadora são professores e escritores do município de 

São Luís; 

11.2 DORINHA MARINHO – Professora, pesquisadora e compositora. Iniciou sua jornada 

literária criando contos que pareciam não ter fim. Um Toque do Passado, seu primeiro 

romance, teve mais de seis mil cópias vendidas na edição de estreia. Autora de 4 obras 

literárias maranhense 

11.3 JOSE CARLOS DE MELO Possui graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia -UFMT Pós 

Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia - Faculdades Integradas Jacarepaguá – RJ. Mestrado 

em Educação pela UQAM - Universite du Quebéc à Montrèal – Canadá Doutorado em 

Educação pela PUC-SP. Docente do Departamento de Educação II - Área Educação Infantil, 

Formação de educadores e Psicologia da Educação 
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11.4 NATINHO COSTA FÊNIX, pseudônimo literário de Raimundo Nonato Costa Guilhermino, 

é professor e escritor, poeta e autor dos livros infantis. As aventuras de uma gotinha d’água e 

o Gatinho que não sabia miar. Ensaísta, tem inédito o livro Poemas da saudade que ficou (o 

tema saudade na poesia maranhense). É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Médicos 

Escritores (SOBRAMES) e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão 

(IHGM), onde ocupa a cadeira 38, patroneada por Antônio Batista Barbosa de Godóis. 

  

12. DISPOSIÇÕES GERAIS    

12.1 O regulamento completo do presente concurso literário estará publicado no site da 

Sindeducação (www. Sindeducação.org), e no mural da sede do sindicato. 

12.2 Os casos omissos e situações não previstas no presente Regulamento serão avaliados e 

decididos de forma inapelável e irrecorrível à Direção do Sindeducação e pela Assessoria 

Jurídica da entidade sindical.  

A Direção. 


