
Concurso para definição do selo celebrativo pelos 50 anos da ABRH-RS 
 

Esta é uma iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – RS 
(ABRH-RS), inscrita no CNPJ sob nº. 87.135.919/0001-70, com sede na Avenida Assis 
Brasil, 3535, conjunto 1109, bairro Passo D’Areia, Porto Alegre/RS, CEP 91010-007. 
Este regulamento observa todas as diretrizes legais referentes à produção de concursos 
culturais, especialmente o que preveem a Lei 5.768/1971, o Decreto 70.951/1972 e a 
Portaria Federal 422/2013, legislação que regulamenta o tema. O presente concurso não 
possui qualquer caráter comercial ou mercadológico, sendo seu único fim a seleção de 
selo celebrativo em alusão aos 50 anos da ABRH-RS. O resultado do presente concurso 
não depende de qualquer espécie de sorte, pagamento de preço ou aquisição de produto 
ou serviço. 

 

Regulamento 

 

I – Apresentação 

 
Artigo 1 – O concurso do qual trata este regulamento é uma iniciativa da ABRH-RS, que 
conta com o apoio técnico de profissionais da Escola de Comunicação, Artes e Design – 
Famecos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
 
II – Objetivos 

 

Artigo 2 – O concurso tem o objetivo de selecionar o selo celebrativo que identificará as 
celebrações de cinquenta anos da ABRH-RS. Busca, igualmente, fomentar o 
protagonismo de estudantes universitários.  
 

III – Do objeto do concurso 

 
Artigo 3 – O concurso selecionará o selo celebrativo em alusão aos 50 anos da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos – Rio Grande do Sul (ABRH-RS).  
 

Artigo 4 – Entende-se como selo o desenho, símbolo ou ícone, ou a combinação destes, 
que representará visualmente os 50 anos da entidade. A proposta vencedora 
acompanhará o logotipo institucional da ABRH-RS ao longo das celebrações do 
cinquentenário. 
 
 
 
 
 



IV - Dos participantes 
 
Artigo 5 – Podem participar do concurso estudantes regularmente matriculados em 
instituições de ensino superior (IES), durante a realização do concurso, em cursos de 
bacharelado e tecnólogo nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Propaganda 
e Marketing, Relações Públicas, Comunicação Empresarial e Design. 
 
Artigo 6 – As equipes podem ser compostas por até 5 (cinco) componentes, os quais 
podem estar matriculados em IES diversas, ou seja, não há obrigatoriedade dos alunos 
estarem vinculados a uma mesma instituição. Também é permitido que a participação 
ocorra de modo individual. 
 
V - Do número de propostas 
 
Artigo 7 – Cada candidato pode estar vinculado a apenas 1 (uma) proposta. Caso o 
estudante esteja vinculado a duas ou mais propostas, elas serão excluídas do processo. 
 
Artigo 8 – Cada candidato ou equipe pode submeter apenas 1 (uma) proposta. Caso um 
candidato ou equipe submeta mais de uma proposta, será considerada apenas a primeira 
versão submetida. 
 
VI - Das inscrições 
 
Artigo 9 – As inscrições das propostas devem ser feitas exclusivamente para o e-mail 
eventos@abrhrs.org.br. A confirmação será efetivada a partir do envio da documentação 
indicada no Artigo 10. 
 
Artigo 10 – A inscrição deve conter um arquivo em PDF com a proposta de selo 
celebrativo com os comprovantes de matrícula do(s) estudante(s). O arquivo em formato 
PDF, além da solução visual, deve apresentar a defesa da proposta.  
 
Artigo 11 – O PDF com a proposta não deve conter o(s) nome(s) do(s) estudante(s), nem 
a(s) IES ao(s) qual(is) é/são vinculado(s), a fim de que o processo avaliativo seja na 
modalidade às cegas. Ou seja, a equipe de avaliação não saberá quais estudantes foram 
os responsáveis pelo desenvolvimento de cada proposta, porque não constará nos PDFs 
quaisquer informações sobre autoria. 
 
Artigo 12 – Serão aceitas propostas enviadas de modo completo entre os dias 20 (vinte) 
de maio e 15 (quinze) de agosto de 2022. 
 
Artigo 13 – As inscrições são gratuitas.  
 
 



Artigo 14 – Não será permitida a submissão de propostas para além do meio discorrido 
neste item do regulamento. 
 
Artigo 15 – Ao inscreverem a proposta, os autores indicam concordância com a utilização 
do logotipo pela ABRH-RS, caso seja a vencedora do concurso. Esta autorização, a título 
universal, definitivo e gratuito, pode ocorrer em todo e qualquer tipo de vinculação, por 
prazo indeterminado.  
 
VII – Do calendário 
 
Artigo 16 – As etapas do concurso serão cumpridas na seguinte sequencialidade: 
 
Abertura das inscrições: 20 de maio de 2022 
Encerramento das inscrições: 15 de agosto de 2022 
Período de avaliação das propostas pela comissão julgadora: 16 a 31 de agosto de 2022. 
Divulgação do resultado final em meios de comunicação da ABRH-RS: 1 de setembro de 
2022. 
 
VIII – Da comissão julgadora e organizadora 
 
Artigo 17 – A comissão julgadora será composta por 5 (cinco) avaliadores, dentre 
acadêmicos e profissionais do mercado, designados pela comissão organizadora do 
concurso, composta pela equipe da ABRH-RS e por profissionais da Escola de 
Comunicação, Artes e Design – Famecos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). 
 
IX – Do processo de avaliação  
 
Artigo 18 – Apenas serão avaliadas as propostas que cumpram aos itens deste edital.  
 
Artigo 19 – Cada avaliador indicará uma pontuação para as propostas, com base nos 
seguintes critérios: 1) adequação conceitual, técnica e de aspectos estéticos; 2) 
acessibilidade e legibilidade; e, 3) consistência dos argumentos utilizados para a defesa 
da proposta.  
 
Artigo 20 – Cada membro da comissão avaliadora atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) 
para cada item, em cada proposta, de forma independente. O projeto que obter a melhor 
nota final, a partir da soma de todas as notas parciais, será considerado o vencedor.  
 
X – Da premiação e divulgação dos resultados 
 
Artigo 21 – A divulgação dos resultados ocorrerá no portal institucional da ABRH-RS 
(https://www.abrhrs.org.br/) e em outros meios de comunicação da Associação, no dia 1 
de setembro de 2022. 

https://www.abrhrs.org.br/


Artigo 22 – O(s) estudante(s) que produziram a proposta vencedora serão reconhecidos 
na divulgação dos resultados, a partir da divulgação do(s) nome(s) no site da ABRH-RS 
e redes sociais.  
 
Artigo 23 – A proposta vencedora será premiada com 1 (um) unidade de tablet da marca 
Apple, modelo iPad – 9ª geração.  
 
Artigo 24 – Embora a equipe que entregar a proposta possa ser formada por até 5 (cinco) 
integrantes, o prêmio (1 tablet) será entregue para o(s) representante(s) da proposta 
vencedora. 
 
Artigo 25  - Após a divulgação do selo vencedor, a ABRH-RS entrará em contato através 
do e-mail remetente da proposta vencedora, para coletar o nome do(a) integrante(s) que 
irá retirar o prêmio na sede da entidade, localizada na Avenida Assis Brasil, 3535, 
conjunto 1109, bairro Passo D’Areia, Porto Alegre/RS.  
 
 Artigo 26 – O integrante responsável por retirar o prêmio deve estar acompanhado de 
identificação oficial com foto, e assinar um termo de recebimento do prêmio. Se menor 
de idade, deve estar acompanhado de representante legal. 
 
 
XI – Das disposições gerais 
 
Artigo 25 – O envio de proposta de selo implica na aceitação integral das condições e 
cláusulas do presente regulamento. 
 
Artigo 26 – Ao submeter uma proposta, o(s) participante(s) declara(m), sob pena da lei, 
que o trabalho desenvolvido observa a legislação pátria no que se refere a direitos 
autorais, bem como que não viola qualquer outra espécie de direitos de terceiros. 
 
Artigo 27 – A comissão organizadora do concurso tem autonomia para resolver os casos 
omissos no julgamento. 
 
 


