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O DIRETOR PRESIDENTE da Fundaçâo de Dermatologia Tropical e Venereologia "Alfredo
da Matta" - FUAM no uso das akibuiçôes legais;

coNslDERANDo a aproximação dos festejos comemorativos pela passagem dos 65 anos
de existência da FUAM;

CONSIDERANDO o teor da ordem de serviço no 002l202oGDp/FUAM de 21 de
fevereiro de 2020 que criou o comitê organizador dos Festejos dos 6s anos da FUAM;

CONSIDERANDO a decisâo deste comitê em realizar um processo seletivo para a escolha
das logomarcas alusivas aos 65 anos e nova logomarca institucional da FUAM;

CONSIDERANDO a proposta de Edital lnterno do Comitê que irá orientar, normatizar e
definir os critérios de seleção das logomarcas,

RESOLVE

l. TORNAR Público o Edital lnterno no 00i/2020-comitê organizador (anexo único) que
terá a propriedade de nortear todas as regras, prazos e critérios relacionados à seleçâo para
escolha da logomarca dos 65 anos e nova logomarca da FUAM.
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Concurso para seleção da Logomarca Comemorativa dos 65 anos e nova
logomarca da FUAM

Edital lnterno No 001/2020-FUAM, de 10 de julho de 2O2O

A Fundação de Dermatologia Tropical e Venerelogia "Alfredo da Matta", torna
público o concurso para escolha de logomarcas. A primeira alusiva aos 65 anos e a
segunda relacionada à revitalizaçâo da atual logomarca da FUAM, ambas,
exclusivamente, direcionadas aos termos deste edital, respeitadas as normas do
regulamento, a seguir.

í. DO OBJETIVO
í . í O presente concurso tem como objetivo selecionar uma concepção da

logomarca comemorativa dos 65 anos e nova logomarca da Fundação Alfredo
da Matta. O concurso pretende promover a participação de servidores e
colaboradores na construção das duas marcrs;

í.24s logomarcas vencedoras passarão a ser de propriedade exclusiva da FUAM e
serão utilizados em todas as formas de identidade visual, tais como site
institucional, eventos, folders, mrtazes, camisas, papéis timbrados e em outras
aplicações defi nidas pela instituição;

1.3O candidato pode enviar propostas para as duas logomarcas ou apenas a uma
destas.
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2. DOS PARTICIPANTES
2.1 . Poderão concorrer, de forma individual ou em grupo, todo o corpo de servidores

e colaboradores devidamentes ligados oficialmente à FUAM;
2.2. Considera-se participante do concurso todo aquele que tiver sua proposta

recebida em conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste
edital;

2.3 Não poderão participar membros da comissão julgadora esta que será
composta pelos membros do Comitê Organizador dos Festejos dos 65 Anos da
FUAM.

3. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS
3.1. A inscrição da proposta é gratuita e dar-se-á através envio de e-mail;
3.2. Cada trabalho deverá ser enviado, dentro do prazo descrito na seção 4 deste

edital, para o e-mail concurso65anos@gmail,com, com o assunto "Concurso
de Logomarcas FUAM 65 Anos" ou fisicamente em envelope pardo lacrado,
endereçado e protocolado para a Sala da Assessoria de Comunicação da FUAM

-Att Simone; 
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3.3. O candidato deve enviar em anexo ao email os arquivos digitais em formato
vetor, sendo aceitos arquivos.eps, .ai ou.cdr, acompanhados de um arquivo em
.pdf em alta resolução para reprodução;

3.4. Os trabalhos enviados nâo deverão conter nome, assinatura ou quaisquer sinal
que identifique o autor, o que poderá ser objeto de eliminaçâo do participante.

4. DO CRONOGRAMA EVENTO PERIODO
PERIODO

Envio das Propostas 27 a31 deiulho de202O
J u lgamento 03 de agosto de2020
Divulgação do Resultado 04 de agosto de 2020
Entrega do CeÉificado e Premiação 30 de outubro de2O20

5. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
5.1 . A autoria das proposta.e permanecerá anônima para a Comissáo Julgadora;
5.2. A Comissáo Julgadora será composta pelos membros do Comitê dos Festejos

dos 65 anos da FUAM e contará ainda com a participação técnica de 2 (dois)
profissionais de design gráfico;

5.3 Após finalizar o período de envio de propostas, será realizada uma análise
criteriosa das propostas e, após a votação, as propostas serão classificadas de
acordo com a quantidade de votos recebidos;

5.4. É desejável que a proposta da logomarca comemorativa contenha o noÍne
FUAM 65 anos e a nova logomarca da lnstituição busque demonstrar visível ou
descritivamênte a missão e as atividades realizadas pela FUAM;

5.5. São critérios específicos para o julgamento dos projetos pela Comissão
Julgadora: a) Criatividade (inovação conceitual e tecnica) b) Aplicabilidade
(possibilidâde de diferentes aplicações em mídias impressas e digitais, incluindo
necessariamente aplicação em camisetas); c) Comunicabilidade (concisão e
u n iversalidade);

5.6. Em primeira votação seráo selecionados as 03 (rês) logomarcas de cada tema
mais votadas e em seguida e definitivo escrutínio serâo escolhidas as
logomarcas mais votadas.

6. DA PREMIAÇÂO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. A divulgaçáo pública das propostas vencedoras será feita através do site

institucional < https ://www.fua m.am .qov.br/>
6.2. As propostas vencedoras serão as que receberem o maior número de votos

dos julgadores e aprovadas pela comissão julgadora da FUAM. As propostas
vencedoras receberão: um certificado de vencedor do edital e uma premiação.

6.3. A premiação do resultado do Concurso será feita no dia 30 de outubro 2020 no

local a ser definido pelo Comitê organizador;
6.4. A premiação para o vencedor será posterior e condicionada à entrega no ato da

inscriçáo de um breve manual de uso da marca, contendo a descrição
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versões (horizontal, vertical, negativa, se existirem), das cores, das fontes e da
grade construtiva. Além da entrega dos arquivos gráficos em formato vetorial
(eps), em arquivo fechado (pdf1 e também em formatos para usos na web flpg e
pns);

7. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADES DAS LOGOMARCAS COMEMORATIVA
DOS 65 ANOS E NOVA LOGOMARCA DA FUAM

7.í. As propostas premiadas em primeiro lugar terão sua propriedade intelectual
cedida de pleno direito e por prazo indeterminado a FUAM, não cabendo à
mêsma quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e
outros pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos
participantes do concurso;

7.2. A FUAM se reseva no direito de modificar, adaptar ou realizar adequações
técnicas nas propostas vêncedoras por um profissional de design indicado pela
FUAM de forma a âtender aos critérios técnicos de comunicação institucional;

7.3. Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos e nâo serão
utilizados para quaisquer outros fins;

8. DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
8.1 . A FUAM poderá cancelar o @ncurso de que trata este edital a qualquer

momento, em Íazâo de caso fortuito ou de força maior e também por ausência
de inscrições, sem que isso implique em qualquer direito indenizatório a qualquer
parte;

8.2. Ao ato da inscrição, os candidatos manifestam automaticamente sua
concordância com as regras deste edital;

8.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifêstaçôes legais contra o resultado
proclamado pela Comissão Julgadora;

8.4. Quaisquer problemas não prêvistos neste edital deverão ser analisados e
derimidos pelo Comitê Organizador dos Festejos dos 65 Anos da FUAM.

Atenci ame

RONALDO RZY AM ONAS
t Diretor Preside
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