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EDITAL N° 001/2022–SEMED 

 

CONCURSO PARA ESCOLHA DE UNIFORME ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA. 

 

A Secretaria Municipal de Educação torna público o presente edital de concurso para 

ESCOLHA DO UNIFORME ESCOLAR das escolas públicas da rede municipal de ensino 

de Eldorado do Carajás.  

O Concurso tem como finalidade a criação de design oficial para o uniforme escolar, 

buscando valorizar a criatividade dos educandos, melhorar e ampliar o custo/benefício 

do município e das famílias e atender, por meio da padronização, um uniforme 

democrático junto à rede municipal de ensino cuja sua elaboração venha da política 

participativa da sociedade em se criar um uniforme único e de acordo com os requisitos 

legais e em conformidade com o melhor interesse de nossos cidadãos. 

Ressaltamos que o uniforme vencedor deste concurso será considerado o fardamento 

oficial, contudo, os estudantes que já possuem uniformes poderão utilizar os modelos já 

adquiridos e estes poderão ser substituídos paulatinamente, conforme 

possibilidade/disponibilidade. 

 

DO REGULAMENTO GERAL 

 

1 – DOS OBJETIVOS: 

1.1 – Escolher o modelo do uniforme estudantil como um item de segurança e de 
identificação dos/as estudantes da RME. 

1.2 – Proporcionar que a comunidade escolar participe do processo de elaboração e 
escolha do modelo de uniforme escolar. 
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2 – DOS PARTICIPANTES: 

2.1 – Os participantes deste concurso serão as unidades escolares da rede pública do 
Município de Eldorado do Carajás (sendo um modelo por escola). 

2.2 – Na elaboração do modelo, as unidades inscritas poderão receber orientação dos 
professores, técnicos administrativos e comunidade externa, sendo vedada a 
contratação de designer, ou quaisquer outros profissionais de área afim, para a 
elaboração do modelo. 

3 – DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 – As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição 
(ANEXO 1) deste Edital, e serão protocolizadas a partir das 08h00 do dia 24/10/2022 até 
14h00 do dia 07/11/2022, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à 
Rua da Rodoviária, nº. 30, Bairro Centro, Km 02, Eldorado do Carajás – PA. 

3.2 – A Ficha de Inscrição deverá conter os seguintes documentos:  

3.2.1 – Cópia da Portaria do gestor da escola;  

3.2.2 – Cópia do RG (ou CNH);  

3.2.3 – Croqui/esboço/desenho do uniforme contendo frente, verso e detalhes. 

3.3 – A proposta deverá contemplar uma coleção completa de uniforme escolar. 

3.3.1 – Para fins deste concurso, a coleção completa compreende: a) camisa de 
uso diário; b) calça comprida; c) saia; d) bermuda; e) camiseta para a prática esportiva. 

3.4 – As propostas deverão respeitar os seguintes critérios: 

3.4.1 – Cores oficiais da bandeira do município de Eldorado do Carajás/PA: verde, 
amarelo, azul e branco. 

 

4 – DAS ETAPAS DO CONCURSO: 

4.1 – O Concurso será dividido nas seguintes etapas:  

▪ 1ª Etapa 
 Inscrições: a partir das 08h00 do dia 24/10/2022 até às 14h00 do dia 

07/11/2022. 
 

▪ 2ª Etapa 
 Análise por Comissão Julgadora, composta por: 03 (três) técnicos–

administrativos e 02(dois) pais de alunos, no dia 08/11/2022, a ser 
registrado em Ata a decisão final da Comissão. 
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▪ 3ª Etapa 

 Divulgação do resultado final preliminar, no site oficial da Prefeitura de 
Eldorado do Carajás/PA: 09/11/2022. 

▪ 4ª Etapa 
 Abertura de prazo para recurso e julgamento. 

 

▪ 5ª Etapa 
 Divulgação do resultado final definitivo, no site oficial da Prefeitura de 

Eldorado do Carajás/PA: 11/11/2022. 

5 – DA COMISSÃO JULGADORA: 

5.1– A comissão será composta por 05(cinco) pessoas, a ser formada da seguinte 
maneira:  

5.1.2 – A primeira escola a se inscrever indicará os 02 (dois) pais de alunos; 

5.1.3 – Os 03 (três) técnicos administrativos serão indicados pela SEMED. 

6 – DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS E DOS RECURSOS: 

6.1 – O julgamento dos trabalhos respeitará os seguintes quesitos: 

6.1.1 – Adequação do modelo de acordo com o ambiente escolar;  

6.1.2 – Criatividade; 

6.1.3 – Originalidade; 

6.1.4 – Adequado uso das cores e brasão municipal; 

6.1.5 – Sobriedade e proporcionalidade. 

6.2 – Após o resultado preliminar final ser divulgado nos canais oficiais deste edital, 
poderá a Unidade Escolar interpor recurso, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados 
a partir do primeiro dia útil subsequente a data da divulgação do resultado. 

6.3 – A matéria do recurso será restrita à alegação de irregularidade insanável ou de 
preterição de formalidade essencial e terá efeito suspensivo até seu julgamento final. 

6.4. – O recurso deverá ser protocolado, em envelope lacrado e assinado pelo 
representante da Unidade Escolar, na Secretaria Municipal de Educação com 
destinatário para a Comissão Julgadora, bem como deverá conter, obrigatoriamente, o 
relato sucinto e assinado do fato motivador do recurso, com o devido embasamento 
jurídico e suas respectivas provas. 
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6.5 – Somente serão apreciados os recursos interpostos para a respectiva fase a que se 
referem e expressos em termos convenientes, que apontem circunstâncias que os 
justifiquem, assim como interpostos dentro do prazo e da forma prevista neste Edital. 

6.6 – A Comissão Julgadora terá igual prazo, de 03 (três) dias, para decidir o recurso e 
será e o resultado será publicado nos canais oficiais dispostos deste edital, seguindo as 
instruções ali contidas. 

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7.1 – Os trabalhos inscritos não serão devolvidos e ficarão arquivados na Diretoria de 
Ensino da SEMED–ELDORADO DO CARAJÁS/PA, passando a compor como acervo 
intelectual, histórico e artístico do MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA. 

7.2 – A Unidade Escolar vencedora cederá os direitos de seu trabalho à Prefeitura 
Municipal de Eldorado do Carajás/PA, através da SEMED, por prazo indeterminado. Não 
caberá a esse/a quaisquer ônus ou pagamento de direitos autorais, permitindo, inclusive, 
realizar adaptações, de ordem institucional, no modelo selecionado. 

7.3– O modelo de uniforme escolhido por meio deste concurso deverá ser adotado em 
conformidade com a Lei Municipal n° 470/2021.  

7.4– Após a escolha do modelo, a Diretoria Administrativa e Financeira (DAF/SEMED) 
selecionará o(s) fornecedor(es) autorizado(s) a comercializar o uniforme, através de 
chamada pública, ou por outro meio legal. 

7.5 – O uniforme selecionado será confeccionado e fornecido aos alunos, a título 
gratuito, pela SEMED–Eldorado do Carajás/PA. 

7.6– Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Julgadora do 
Concurso.  

7.7– Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Eldorado do Carajás/PA, 24 de outubro de 2022. 

 

 

 

Severiano Sampaio Nascimento Macedo 
Secretário de Educação 

Portaria nº. 033/2022  
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CONCURSO PARA ESCOLHA DE PROJETOS DE UNIFORME ESCOLAR DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA. 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO: ________________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________ 

NOME DO(A) GESTOR: ________________________________________________________________ 

CPF: ________________________________________________________________ 

DATA DA INSCRIÇÃO1: ________________________________________________________________ 

 

Eldorado do Carajás/PA, __________ de ______________________ de 2022. 

 

__________________________________ 

GESTOR (A) 
CPF: ______________________ 

 

Conforme Edital n° 001/2022–SEMED/PME, a Ficha de Inscrição deverá conter: cópia da Portaria do gestor da 

escola; cópia do RG (ou CNH); o croqui/esboço/desenho do uniforme contendo frente, verso e detalhes. 

 

 
1 A presente inscrição tem validade para todos os membros que compõem a equipe da respectiva Unidade Escolar Municipal (UEM) 
que assina a presente ficha de inscrição. 
A Unidade Escolar Municipal, ora inscrita, neste ato denominada de CEDENTE, têm justo e acordado de que está cedendo gratuita e 
integralmente o direito de uso de seu projeto (propriedade intelectual e artística), em caráter universal, total e definitivo, por prazo 
indeterminado e a título gratuito para o Município de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, ao qual se denomina CESSIONÁRIO. 
O CEDENTE declara, sob as penas da lei e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, de que é o autor e proprietário do projeto (do 
tipo vestimenta do tipo uniforme escolar), responsabilizando-se por qualquer dano que venha a causar ao CESSIONÁRIO e, inclusive, 
responde integralmente pela originalidade deste, pelos conceitos ideológicos e pessoais que envolvam terceiros ou de outra ordem 
neles contidos. 
O CEDENTE torna público e declara não existir nenhuma proibição vinculada à divulgação de seu projeto no ato desta inscrição, 
desonerando, também, o CESSIONÁRIO de todas e quaisquer responsabilidades oriundas da utilização do material por si ou de 
terceiros.  
Por fim, o CEDENTE autoriza a utilização de imagem tanto individual, quanto da equipe de trabalho, nome e voz, gratuitamente, em 
qualquer tipo de divulgação e obra de criação intelectual de autoria do MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA a ser produzida 
a qualquer tempo, meio e sem limite de quantidade ao qual poderá ser veiculada em qualquer veículo no todo ou em parte, dentro e 
fora do país, inclusive para efeitos publicitários. 
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