
Retificação do Edital do Concurso do Programa Despertar  12/11/2018 

2.3. DAS INSCRIÇÕES 

ONDE SE LÊ: 

 

a) As inscrições para este concurso devem ser feitas exclusivamente por 

correspondência (SEDEX) via Correios, postada até o dia 16/11/2018. A parte frontal 

do envelope deverá conter:  

 

 

 

 

 

 

b) Os trabalhos originais deverão estar acompanhados da cessão de direitos autorais e 

documentos pessoais (cópia de RG da pessoa e responsável, quando houver), além da 

ata de comprovação ou declaração da seleção do trabalho vencedor no concurso 

municipal assinada e carimbada pelo Gestor/a da Secretaria, para as categorias 

Desenho, Redação e Agente Despertar.  

c) O Município encaminhará ao SENAR/AR-BA todos os trabalhos por categoria salvos 

em um único DVD ou Pendrive, organizados em pastas e por categoria do concurso 

com as fotos renomeadas, vídeos, anexos e as documentações solicitadas neste edital. 

d) Materiais fora das normas deste edital ou faltando documentação, serão 

desclassificados.  

LEIA-SE: 

a) As inscrições para este concurso devem ser feitas exclusivamente por 

correspondência (SEDEX) via Correios, postada até o dia 19/11/2018. A parte frontal 

do envelope deverá conter:  
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b) Os trabalhos originais deverão estar acompanhados da cessão de direitos autorais e 

documentos pessoais (cópia de RG da pessoa e responsável, quando houver), além da 

ata de comprovação ou declaração da seleção do trabalho vencedor no concurso 

municipal assinada e carimbada pelo Gestor/a da Secretaria, para as categorias 

Desenho, Redação e Agente Despertar.  

c) O Município encaminhará ao SENAR/AR-BA todos os trabalhos por categoria salvos 

em um único DVD ou Pendrive, organizados em pastas e por categoria do concurso 

com as fotos renomeadas, vídeos, anexos e as documentações solicitadas neste edital. 

d) Materiais fora das normas deste edital ou faltando documentação, serão 

desclassificados.  

 


