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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

EDITAL N.º 4.040 – DE 20 DE AGOSTO DE 2021 

 
CONCURSO PARA DESENHO DO LOGOTIPO 

“SELO VERDE AMBIENTAL DE ARUJÁ” 

 
 

A Secretária Municipal de Meio Ambiente de Arujá, no uso das atribuições, torna 

público o presente edital para o “Concurso para Desenho do Logotipo do ‘Selo Verde Ambiental de Arujá’”, 

a ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação através das escolas municipais. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O Selo Verde Ambiental de Arujá foi estabelecido pela Lei Municipal nº 3.362, de 17 de fevereiro de 

2021 e será implementado em conjunto com o COMDEMA – Conselho Municipal de Conservação, 

Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, premiando boas iniciativas ambientais promovidas por 

entes em cada uma das categorias acima citadas, sob critérios de avaliação aprovados no próprio 

COMDEMA. 

1.2 O Selo Verde Ambiental de Arujá terá cinco categorias de premiação: Empresas, Escolas, 

Condomínios, Pessoas Físicas e ONGs e Entidades. 

1.3 A abertura das inscrições, as regras e critérios de avaliação do Selo Verde serão publicadas 

posteriormente em legislação municipal. 

1.4 O presente Concurso se destina exclusivamente ao desenho do logotipo que será utilizado como peça 

publicitária e em impressões oficiais do Selo Verde Ambiental, como certificados. 

 
2. DOS OBJETIVOS 

 
2.1 O objetivo deste Concurso é selecionar, entre produções de desenho dos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino, os logotipos oficiais a serem utilizados na premiação do 

Selo Verde Ambiental de Arujá e posteriormente pelos premiados em cada categoria e em geral. 

2.2 Os desenhos produzidos pelos alunos devem seguir as regras citadas neste Edital e representar a 

ideia de premiar boas ações ambientais, além de considerar o título de “Cidade Natureza” que é 

conferido ao município de Arujá. 

 
3. DAS CATEGORIAS DO CONCURSO 

3.1 O presente Concurso terá 6 categorias, a saber: 

• 01 (uma) categoria Geral, em que os inscritos devem apresentar sua proposta para o desenho do Selo 

Verde Ambiental de Arujá a ser aplicado em todas as ações relativas ao mesmo. 

• 05 (cinco) categorias específicas, a saber: Empresas, Escolas, Condomínios, Pessoas Físicas e ONGs 

e Entidades. Nesta categoria, os inscritos devem apresentar sua proposta para o Selo Verde 

Ambiental a ser entregue a cada categoria, tendo obrigatoriamente o desenho ter relação com o título 

da categoria. 

 
4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO 

4.1 O presente Concurso fica vigente a partir da data de sua publicação pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

com as seguintes etapas: 

• De 01 a 15 de Setembro de 2021 – Período de inscrições 

• Até 13 de Outubro de 2021 – Divulgação das inscrições premiadas em publicação da Secretaria de 

Meio Ambiente e em circular da Secretaria da Educação 

• Até 30 de outubro de 2021 – Entrega dos prêmios, a serem combinados com os responsáveis do 

vencedor, e divulgados pela Prefeitura. 
4.2 O presente Concurso não contará com recursos financeiros próprios da Prefeitura de Arujá, uma vez 

que as premiações a serem entregues foram fruto de doações de entidades e organizações sediadas 

no município de Arujá. 
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5. DOS PARTICIPANTES 

 
5.1 O presente Concurso é destinado exclusivamente a todos os estudantes regularmente matriculados 

no 5º ano do Ensino Fundamental de todas as escolas da rede municipal de Arujá. 

5.2 Cada aluno menor de idade deverá ter um representante legal maior de idade, indicado no ato da 

inscrição, para quaisquer demandas que se fizer necessário. 

5.3 Cada escola deverá indicar em uma lista a totalidade dos estudantes devidamente inscritos, ou seja, 

aqueles que apresentaram seu desenho em ao menos uma categoria. 

 
6. DAS INSCRIÇÕES E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1 As inscrições ficam abertas no período de 01 a 15 de Setembro de 2021. 

6.2 As inscrições serão feitas exclusivamente na escola onde o estudante está matriculado. 

6.3 Para se inscrever, o estudante e/ou seu responsável deve preencher a Ficha de Inscrição conforme 

modelo constante no Anexo I deste Edital e encaminhá-la junto com seu desenho, para cada categoria 

que deseja participar, desenhado no Modelo constante no Anexo II. 

6.4 A ficha de inscrição deve ser obrigatoriamente impressa e assinada pelo responsável, sob pena de 

desclassificação do participante. 

6.5 Cada estudante pode participar em até 2 categorias, sendo uma a Categoria Geral e outra escolhendo 

entre “Empresas”, “Escolas”, “Condomínios”, “Pessoas Físicas” ou “ONG e Entidades”. 

6.6 A entrega dos desenhos será feita de modo impresso ou virtual, exclusivamente na escola em que o 

estudante está matriculado. 

6.7 No ato da inscrição, o estudante e seu responsável ficam cientes das regras aqui expostas, não 

cabendo nenhuma forma de contestação a nenhuma das etapas d Concurso ou ao seu resultado e 

premiação. 

6.8 Todas as inscrições deverão conter seus desenhos conforme o Modelo, contido no anexo II, ou serem 

desenhadas em um círculo cujo raio tenha 12,5 cm ou aproximado, para que seja possível uniformizar 

a avaliação. Sugere-se também que os desenhos tenham cor. 

6.9 As duas Secretarias envolvidas no Concurso poderão produzir materiais de orientação para que os 

estudantes possam produzir os seus desenhos. 

 

7. DA AVALIAÇÃO 

 
7.1 A avaliação dos desenhos enviados para este Concurso se dará nas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Avaliação da Escola 

Após a entrega dos desenhos, cada escola participante deverá, após avaliação interna, selecionar até 03 

(três) inscrições a serem encaminhadas para a 2ª fase, em cada uma das categorias. 

 
Após a seleção, a escola deverá enviar a versão digitalizada dos desenhos selecionados e das 

respectivas fichas de inscrição por e-mail para a Secretaria de Meio Ambiente. 

 
O prazo para entrega dos desenhos pelas escolas é até 30 de Setembro de 2021. 

2ª Etapa: Avaliação da Secretaria de Meio Ambiente 

Após a entrega das inscrições selecionadas pelas escolas, a Secretaria de Meio Ambiente realizará 

avaliação interna, selecionando até 10 (dez) inscrições que passarão para a 3ª fase. 

 
 

3ª Etapa: Avaliação do COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente 
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O COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente se reunirá extraordinariamente para avaliar as 10 

inscrições finalistas em cada categoria, selecionando 1 (um) desenho de cada para ser considerado 

vencedor. 

 
Terão direito a voto para seleção do vencedor, os membros da comissão julgadora própria, formada pelos 

conselheiros(condema) de meio ambiente e membros da Secretaria de Meio Ambiente. 

 
Havendo empate na votação do vencedor, a inscrição vencedora será decidida pela Secretária de Meio 

Ambiente, ou pela Presidente do Conselho de Meio Ambiente em caso de ausência deste, ou pelo 

conselheiro de maior idade presente na reunião, na ausência dos acima citados. 

 
7.2 São critérios de avaliação dos desenhos: 

• Adequação a proposta de Selo Verde, tanto geral como especificamente para cada categoria; 

• A criatividade e a beleza do desenho, e; 

• A referência à Natureza em geral e/ou às paisagens que conferem a Arujá o título de “Cidade Natureza”. 

• A referência aos símbolos relativos a cada uma das categorias, em seus casos específicos. 

 
8. DA CESSÃO DE DIREITOS E USO DOS LOGOTIPOS 

 
8.1 Os responsáveis dos vencedores dos prêmios das categorias Geral e de cada uma das categorias 

específicas assinarão termo cedendo os direitos autorais e de uso do logotipo à Prefeitura de Arujá de 

forma gratuita e por tempo indeterminado, comprometendo-se a não questionar esse direito 

judicialmente, sob pena da desclassificação do inscrito no Concurso em caso de renúncia de assinar. 

8.2 A Prefeitura regulará o uso do Selo Verde Ambiental e do selo de cada categoria em legislação 

específica, cedendo a cada um dos contemplados seu uso comercial, publicitário e institucional. 

8.3 Os estudantes participantes desse Concurso concordam, no ato da inscrição, em ceder, gratuitamente 

e por tempo indeterminado, o uso de imagem do participante e de seu desenho, para fins publicitários 

oficiais e jornalísticos, em imprensa oficial ou comercial de Arujá. 

 
9. DA PREMIAÇÃO 

 
9.1 A inscrição vencedora fará jus aos seguintes prêmios: 

a) Categoria Geral – 1 (uma) bicicleta; 

b) Categoria Empresas – 1 (um) tablet; 

c) Categoria Escolas – 1 (um) tablet; 

d) Categoria Condomínios – 1 (um) tablet; 

e) Categoria Pessoas Físicas – 1 (um) tablet; e, 

f) Categoria ONGs e Entidades – 1 (um) tablet. 

 
9.2 Em hipótese alguma, os premiados receberão quantia em dinheiro ou valor referente ao prêmio em 

espécie. Entende-se que ao assinar a inscrição, os responsáveis legais dos alunos inscritos assim 

concordam e se recusam a requerer alguma quantia pela participação ou premiação, inclusive 

judicialmente. 

9.3 Os vencedores serão informados em circular da Secretaria de Educação e diretamente na escola, e 

serão posteriormente convidados a receberem os prêmios presencialmente em local a ser combinado, 

inclusive com publicidade, considerando os direitos de imagem cedidos no item 8.3. 

 
 

10. DOS RECURSOS E CASOS OMISSOS 

 
10.1 Os recursos deverão ser protocolados em até 5 dias corridos após a divulgação do resultado de 

quaisquer etapas de seleção, avaliação ou premiação deste Concurso, sendo que os inscritos no 

concurso já dão ciência desse fato no ato da inscrição. 
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10.2 Todos os casos omissos desse Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

em qualquer etapa do Concurso e nas ações correlatas e mesmo após a realização deste. 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi elaborado o presente Edital, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico. 

 
 

Prefeitura Municipal de Arujá, 25 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS 

Secretária Municipal do Meio Ambiente 
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ANEXO I 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO DO LOGOTIPO – “SELO VERDE AMBIENTAL DE ARUJÁ” 

Para preenchimento da SMMA – nº:    

 

Nome do aluno:    

Escola:  Série:   

 

Nome do responsável:     

RG:  CPF:   

Endereço:   

Telefone:  Celular:   

 

DECLARAÇÕES 

 
 

Com a assinatura, DECLARO estar ciente e de acordo: 

• Com o Regulamento e as regras deste Concurso; 

• Com a cessão dos direitos de autoria, de modo gratuito e por tempo indeterminado, dos desenhos 

inscritos, se premiados ou não. 

• Com a cessão dos direitos de imagem do participante e de seu desenho, para fins publicitários e outros, 

de modo gratuito e por tempo indeterminado. 

• Me comprometo a não recursar ou interpelar o resultado da avaliação deste Concurso. 

 

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
 

Arujá,  de  de 2021. 

 

Nome do responsável:    

 

Obs.: esta ficha deve ser entregue obrigatoriamente junto ao desenho, por meio digital, caso contrário o 

participante está automaticamente eliminado. 
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ANEXO II 

 
MODELO PARA DESENHO DO LOGOTIPO “SELO VERDE AMBIENTAL DE ARUJÁ” 
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