Concurso 20 Anos
ASSECAMPE
1.

Do concurso:

O Concurso 20 Anos ASSECAMPE é uma atividade comemorativa promovida pela ASSECAMPE
Associaçãodas Empresas de Campos Elíseos, com sede na Rodovia Washington Luiz,s/n-km113,7,
Campos Elíseos-RJ.
A ASSECAMPE tem atuado para o fortalecimento nas ações de saúde, segurança e meio ambiente
das comunidades com auxilio das instituições privadas e públicas do entorno do Polo Petroquimico,
juntamente ao Processo APELL/CE a qual participa na formação de voluntários capacitando, a fim
de estar a frente de situações de emergências e desastres. O Concurso propõe a Elaboração de uma
Redação que relate: Como a ASSECAMPE colaborou no desenvolvimento de sua

comunidade ou empresa durante esses 20 anos?
2.

Da participação:

2.1. O concurso é aberto para qualquer pessoa que resida ou trabalhe em empresas que estejam
localizadas no 2° distrito de Duque de Caxias ou empresas associadas a ASSECAMPE.
2.2. Poderão participar do concurso qualquer morador das comunidades do 2°Distrito de Duque de
Caxias,sendo estes jovens,adultos e idosos.
2.3. Crianças poderão participar do concurso, desde que esteja autorizado por um responsavél maior
de 18 anos.
2.4. Poderão participar do concurso Voluntários do Processo APELL.
2.4. Não poderão participar representantes envolvidos na elaboração e realização do projeto, assim
como é vedada a participação dos integrantes que fazem parte da comissão de julgamento.
2.5. A participação no Concurso é voluntária e gratuita.
2.6. O ato de participação comprovará o total conhecimento e a aceitação integral dos termos e das
condições deste Regulamento, outorgando o participante ao ASSECAMPE o direito de usar o seu
nome, imagem, texto e voz para fins de divulgação, em quaisquer canais de comunicação ou mídia,
estando incluída, mas não limitada à inserção em obra audio visual ou fotografica, deste Concurso
e de seus resultados, por período indeterminado.
2.7. O participante autoriza, no ato de sua inscrição, o uso de sua imagem para divulgação das
atividades do projeto (atividade sem fins lucrativos), sem ônus, de qualquer espécie, dos
organizadores.

3.

Da inscrição:

3.1. As inscrições serão individuais e compreendidas no prazo entre 03/05/2021 e 13/06/2021 por
meio de acesso ao site www.assecampe.com.br.
3.2. O candidato DEVERÁ enviar uma REDAÇÃO de no mínimo 100 palavras e no máximo 400
palavras, contanto que esta seja enviada em um mesmo acesso.
3.3. A redação pode ser enviado também em arquivo com um dos seguintes formatos: DOC. , ODT.
ou PDF. Seguindo as regras do item 3.2.
3.4. O Texto encaminhado deverá ser inédita e de autoria do participante, não podendo ter sido
publicada ou premiada anteriormente.
3.5. Para ser aceita o texto não poderá conter palavrões, palavras de baixo calão ou quaisquer outros
tipos de ofensa às pessoas.
3.6. Para que a inscrição seja validá, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, fazer o
upload do texto e aceitar os termos e condições do regulamento.
4. Classificação e Desclassificação
4.1. Estará classificado para prosseguir para a etapa de seleção o candidato que estiver dentro dos
quesitos citados no item 2.4 e 3.3.
4.2. Será desclassificado o candidato que se inscrever mais de uma vez.
4.3. Será desclassificado o candidato que enviar a redação ultrapassando o limite citado no item 3.2.
4.4. Será desclassificado o texto que demostrar qualquer tipo de ofensa, discriminação por raça, cor,
credo religioso, sexo, nacionalidade ou origem étnica.
4.5. Serão desclassificadas do concurso pessoas que não trabralhem ou morem no 2° Distrito de
Duque de Caxias, assim com qualquer integrante da ASSECAMPE e das comissões organizadoras e
julgadoras.
5. Da seleção:
5.1. Todas os candidatos classificados de acordo com os itens anterior que constam neste edital,
serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por profissionais da ASSECAMPE e
Processo APELL/CE.
5.2. A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo de suas decisões qualquer tipo de recurso.

5.3. Para a escolha do texto serão considerados os seguintes critérios:
a)

Adequação ao tema proposto, desenvolvimento e contexto;

b)

História e originalidade;

c)

Domínio da Lingua Portuguesa;

5.4. Cada críterio terá uma pontuação, sendo a soma total de 50 pontos. Conforme amostrado na
tabela abaixo:
Adequação ao tema proposto,
desenvolvimento e contexto

15 pontos

Domínio da Lingua Portuguesa

15 pontos

História e Orginalidade

20 pontos

Desempate: Caso haja empate, será classificado o candidato que efetuou a inscrição primeiro.
6.

Da premiação:

6.1. Dois candidatos serão premiados e que possuirem nota igual a 50 pontos.
6.2. Os candidatos SELECIONADOS e classificados a partir de sua pontuação, receberão um Certificado
de Participação do Concurso. Participarão de um Café da manhã com a ASSECAMPE e ganharão um Kit
Surpresa da ASSECAMPE.
7.

Considerações finais:

7.1. O projeto é uma realização ASSECAMPE –APELL/CE, com patrocínio da mesma.
7.2. A participação neste concurso é voluntária e gratuita, conforme estabelecido na Lei n°5.768/ 71
e no Decreto n° 70.951/72, não estando, portanto, condicionada, em hipótes e alguma, à aquisição de
produtos, bens ou serviços.
7.3. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério dos
organizadores do concurso e/ou da comissão julgadora a imediata desclassificação do participante.
7.4. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itensdeste
regulamento, inclusive aqueles que referem à permissão do uso de imagens efotografias.
7.5. Todo material enviado passa automaticamente a compor o acervo da ASSECAMPE. Os vídeos
inscritos, premiados ou não, poderão ser exibidas em material digital, impresso ou multimídia, em
materiais sem fins comerciais e de divulgação da Institição.

Cronograma do CONCURSO DE REDAÇÃO
Em virtude do curto prazo para realização das inscrições, estaremos
estendo por mais alguns dias a fim de dar oportunidade de participação
no Concurso de Redação da ASSECAMPE 20 anos. Segue abaixo as
novas datas do concurso:
Período
Inscrição PRORROGADA
Seleção e Julgamento
Resultado
Premiação e Cerimônia

Data
03/05/2021 à 13/06/2021
14/06/2021 e 15/06/2021
15/06/2021
16/06/2021

