
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE BIOGRAFIA E FOTO DE MULHERES QUE 

FIZERAM E FAZEM A DIFERENÇA NA HISTÓRIA DE ANCHIETA 

 

1 – TEMA:  

A Câmara de Vereadores de Anchieta, Estado de Santa Catarina, com o objetivo de realizar 

homenagem às mulheres que têm ou tiveram participação diferenciada na construção da história 

de Anchieta, com sua conduta ética, seu trabalho, suas ações nas mais diversas áreas, estabelece 

normas para a participação no Concurso: “Biografia e Foto de Mulheres que Fazem a Diferença 

na História de Anchieta”.  

2 – DELIMITAÇÃO DO OBJETO: 

Produção de biografia de até 02 páginas digitada em fonte Arial, tamanho 12, descrevendo fatos 

marcantes da trajetória de uma mulher anchietense e sua colaboração na construção da História 

dessa comunidade emancipada em 20 de março de 1963.  

Foto recente da pessoa sobre a qual foi construída a biografia (a foto pode ser da pessoa em uma 

das suas atuações) 

3 – CATEGORIAS:  

Todas as pessoas podem participar do concurso, independente da faixa etária ou nível de ensino, 

se inscrevendo com apenas uma biografia.  

4 – PARTICIPAÇÃO:  

4.1 O(a) participante precisa estar residindo no município de Anchieta na data da publicação desse 

edital. 

4.2 Os vencedores do concurso declaram: 

I – Ser de suas autorias as biografias, que as mesmas não constituem plágios de espécie alguma;  

II – Estão autorizados pela homenageada viva ou por familiares de homenageada falecida para 

escrever e publicar a biografia;  

III - Cedem e transferem à Câmara de Vereadores de Anchieta, sem quaisquer ônus para esta em 

caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre as biografias para qualquer 

tipo de utilização, publicação ou reprodução na divulgação do resultado. 

IV – Que exibirão a fonte de informações eventualmente impugnada por concorrente, caso a 

mesma não venha de registos públicos.   

 5 – PRAZOS: As biografias e fotos poderão ser entregues impressas na Secretaria da Câmara de 

Vereadores ou enviadas por e-mail: camaradevereadoresanchieta@gmail.com   até o dia 26 de 

março de 2021.  
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6 – AVALIAÇÃO: 

 A Comissão Julgadora se encarregará de escolher as 5 melhores biografias, com os seguintes 

critérios: 1) Importância da pessoa homenageada para a história; 2) Beleza da escrita e 3) Técnica 

do gênero textual biografia. 

A avaliação será realizada no dia 29 de março, pela comissão avaliadora. O resultado do concurso 

será divulgado no dia 29 de março às 17:00 horas pelo site, Instagram e facebook da Câmara de 

Vereadores. 

7 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO:  

A comissão julgadora das biografias será composta pela professora de Língua Portuguesa 

aposentada Ivone Mustifaga Sampaio; pela professora de História Silvane da Silva Prestes de 

Oliveira e pelo Professor de Geografia aposentado Silvério Assmann  

8 – PREMIAÇÃO:  

1º Lugar: Um passeio na Rota dos Cânions pelo Ar Livre Eco Turismo 

2º Lugar: Um café colonial com passeio no Sítio Vale Vêneto 

3º Lugar: Um passeio no Sitio di Amici, com visita às cachoeiras 

4º Lugar: Um passeio no Sítio di Amici com visita às cachoeiras 

5º Lugar: Um passeio no Sítio di Amici com visita às cachoeiras 

A realização da premiação será durante a sessão da Câmara de Vereadores no dia 01 de abril para 

os(a) autores(a) das biografias. 

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Serão automaticamente desclassificados os trabalhos encaminhados fora do prazo estipulado 

e/ou não estiverem dentro das normas estabelecidas neste Regulamento. 

9.2 A biografia classificada será divulgada no site da Câmara de Vereadores, no Facebook e 

Instagram, redes sociais oficiais da Câmara de Vereadores de Anchieta.  

9.3 A participação neste concurso implica aceitação irrestrita deste regulamento;  

9.4 O(a) participante autoriza, desde já, a utilização de seu nome e imagem para fins de 

divulgação/promoção do concurso cultural. 

 

 

Anchieta, 01 de marco de 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Claudete Teresinha Junges 

Presidenta 
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Carla Marina Tremarin 
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Ione Teresinha Presotto 

1ª. Secretária 

______________________ 

Valdeci Luis Cella 

2º Secretário 

 

  


