
 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA– SEJUSP 

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/AP 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

 
“SOMOS TODOS CONSUMIDORES” 

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2925 D – Bairro: Santa Rita - Macapá – AP.  
CEP: 68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022 Disk Denúncia 151 
 gab@procon.ap.gov.br www.facebook.com/proconamapa 

www.procon.ap.gov.br 

 

 
 

 

EDITAL N° 01/2018-GAB-PROCON/AP 

 Concurso de Redação Educação para o Consumo 

Tema: “Somos Todos Consumidores” 

 

O Instituto de Defesa do consumidor- PROCON/AP, torna público, para os 

amapaenses, cidadãos residentes em Macapá e alunos regularmente 

matriculados no ensino fundamental II das escolas estaduais previamente 

selecionadas, o Concurso de Redação Educação para o Consumo – “Somos 

Todos Consumidores”, em conformidade com as condições estabelecidas 

neste Edital.                               

 

CAPÍTULO I – OBJETIVO 

 

Art.1º- O concurso é destinado promover, a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de consciência crítica do educando para o melhor agir nas 

relações de consumo, mostrando sua responsabilidade social.  

  

CAPÍTULO II - TEMA E ABRANGÊNCIA 

  

Art. 2º - Os trabalhos concorrentes deverão abordar o tema da dissertação:” 

Somos Todos Consumidores”. 

Art. 3º - Poderão participar do concurso Alunos de 8º ao 9º ano do ensino 

fundamental II, das escolas estaduais previamente selecionadas.  

Art. 4º - Cada escola poderá participar com três redações.        

Art. 5º- Serão consideradas inscritas as redações entregues no período 

estabelecido no art. 7º.   

Art. 6º - A participação no concurso é gratuita.   
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CAPÍTULO III - ENTREGA DOS TRABALHOS 

 

 Art. 7º - Os três trabalhos selecionados, observado o disposto no art. 13, 

deverão ser entregues no Instituto de defesa do consumidor-PROCON/AP 

localizado na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2915- D – Bairro: Santa Rita - 

Macapá – AP, CEP.: 68.901-283 - Fone: (96) 3312-1022, em horário de 

expediente, no período compreendido entre as 8h do dia 22 de agosto de 2018 

e 13:30h do dia 24 de  agosto de 2018.   

Art. 8º - As instituições de ensino selecionadas para o concurso Anexo III deste 

Edital deverão, observado o que estabelece o art. 18, selecionar, cada uma, as 

três melhores redações e encaminhar ao Instituto de Defesa do Consumidor- 

PROCON/AP no período estabelecido no artigo anterior.   

Art. 9º - Cada autor será identificado por nome fictício escolhido pelo 

concorrente. Esse pseudônimo não pode guardar relação direta com o nome 

ou apelido do participante, sob pena de desclassificação. O elo entre o nome 

verdadeiro e o pseudônimo será a ficha de inscrição. A Comissão Julgadora 

instituída pelo PROCON/AP não terá acesso à ficha individual de inscrição dos 

concorrentes.   

Art. 10 - Os trabalhos deverão abordar o tema proposto, ser elaborados 

individualmente, em português, manuscrito, com caneta esferográfica azul. 

Com extensão de mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas.  

Art. 11 - O concorrente apresentara no “Envelope-A”, a ficha de redação 

devidamente preenchida com as informações exigidas no Anexo II deste Edital.   

Art. 12 - O concorrente deverá apresentar, em outro envelope lacrado, 

identificado como “Envelope-B”, ficha individual de inscrição devidamente 

preenchida com as informações exigidas no Anexo I deste Edital.   

Art. 13 - Os envelopes “A” e “B” deverão conter, na sua parte externa, as 

seguintes informações:  

a) indicação: “Concurso de Redação Educação para o Consumo do Instituto de 

Defesa do Consumidor- PROCON/AP”; 

b) pseudônimo do participante;   

c) nome do Professor Orientador; 
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CAPÍTULO IV - ETAPAS DO CONCURSO 

  

Primeira Etapa 

Art. 14 – A instituição de ensino selecionada promoverá internamente o 

concurso, realizando a seleção dos três melhores trabalhos, por meio de 

equipe de correção, designada pelo seu Diretor.    

Art. 15 - Os concorrentes terão acompanhamento por Professor Orientador, 

designado pela Direção, inclusive com identificação deste na ficha de inscrição 

do aluno concorrente. 

Art. 16 - As instituições de ensino entregarão os três trabalhos selecionados à 

Comissão Julgadora instituída pelo PROCON/AP, na forma do disposto no art. 

7º, acompanhados de declaração de que aqueles trabalhos foram os 

escolhidos na etapa interna do concurso, realizada no referido estabelecimento 

de ensino.        

Art. 17 - As instituições de ensino são estimuladas a desenvolver estratégias de 

sensibilização e mobilização para debater o tema do concurso com os 

estudantes, por intermédio de atividades conduzidas no ambiente escolar ou 

fora dele.  

Art. 18 - Os trabalhos realizados pelos concorrentes, que estão previstos no art. 

3º, após analisados internamente por equipe composta na instituição a critério 

de seu Diretor, que selecionarão as três redações e as encaminharão à 

Comissão Julgadora instituída pelo PROCON/AP, responsável pela segunda 

etapa da seleção.      

Art. 19 - Os três trabalhos selecionados pelas instituições de ensino, na forma 

deste capítulo, serão recebidos pelo Instituto de Defesa do Consumidor e 

encaminhados à sua Comissão Julgadora instituída pelo PROCON/AP para 

que proceda à segunda etapa da seleção.      

  

Segunda Etapa - Seleção Realizada pela Comissão Julgadora instituída 

pelo PROCON/AP 

Art. 20 - Os trabalhos selecionados na primeira etapa serão analisados pela 

Comissão Julgadora instituída pelo PROCON/AP, formalizada por portaria e 
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composta por 05 (cinco) funcionários deste Instituto e da Secretaria de 

Educação do Estado do Amapá; 

Art. 21 - A Comissão Julgadora instituída pelo PROCON/AP procederá à 

avaliação e seleção dos três melhores trabalhos, considerando as condições e 

critérios previstos neste Edital ainda:  

I - Clareza e organização das ideias contidas no texto;   

II – Uso do padrão culto da língua portuguesa;   

III - Adequação e correção da linguagem utilizada no texto;   

IV - Coerência temática;  

V- Originalidade;   

VI- Objetividade;   

VII- Criatividade. 

Parágrafo Único. As notas serão avaliadas nos 07 (sete) itens dispostos acima, 

cada um com uma média de 0 a 10, totalizando 70 pontos.    

Art. 21 - A redação dissertativa deverá obedecer ao número mínimo de vinte e 

máximo de trinta linhas, devendo ser inédita e original. Entende-se por inédita a 

obra não editada e não publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em 

qualquer meio de comunicação. Entende-se por original a obra que é primitiva, 

que não foi copiada ou imitada.    

  

CAPÍTULO V - PRÊMIOS 

 

Art. 22 - Serão premiados os autores dos trabalhos classificados na Segunda 

Fase, nos três primeiros lugares.   

Art. 23 - Os vencedores classificados, nos três primeiros lugares, receberão 

como premiação, cada um, uma medalha e um NETBOOK, e terão seus 

trabalhos publicados, na forma física ou eletrônica.  

Art. 24 – Os critérios de desempate serão os seguintes: 

I – O aluno que tiver a menor idade; 

II – Os critérios e condições do artigo 20 deste Edital, em ordem crescente. 
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CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25 - Ao encaminhar o trabalho, o participante e seus eventuais 

responsáveis estarão automaticamente se submetendo às normas 

estabelecidas neste Edital.  

Art. 26 - Todos aqueles que participarem ou contribuírem direta ou 

indiretamente para a realização deste concurso não farão jus a nenhum tipo de 

remuneração pelos trabalhos desenvolvidos.   

Art. 27 - O material de divulgação, o Edital do concurso, o modelo de ficha 

individual de inscrição e a ficha de redação estarão disponíveis na secretaria 

das escolas selecionadas e no site www.procon.ap.gov.br  

Art. 28 - As decisões proferidas pelos julgadores nas duas etapas do concurso 

são soberanas e irrevogáveis, portanto, não serão passíveis de recurso.        

Art. 29 - A falta de cumprimento de qualquer exigência deste Edital acarretará 

automática eliminação da redação concorrente.   

Art. 30 - Não haverá devolução dos trabalhos aos participantes ou às 

instituições de ensino.   

Art. 31 – A escola previamente selecionada que desistir da participação poderá 

ser substituída por outra. 

Art. 32 - A participação no concurso importa em autorização do autor ou do seu 

responsável legal para utilização, a título universal, definitivo e gratuito, ao 

público em geral, de todo e qualquer tipo de comunicação, divulgação, 

veiculação, publicação e, enfim, publicidade e promoção relativamente ao seu 

nome, imagem, voz e trabalho produzido, em qualquer meio, incluindo digital 

por meio da internet, desde que vinculado ao concurso.  

Art. 33 - Os casos omissos relacionados à organização do concurso serão 

resolvidos pela Diretoria do Instituto de Defesa do Consumidor- PROCON/AP e 

aqueles relacionados à avaliação dos trabalhos serão resolvidos pela 

Comissão Julgadora instituída pelo PROCON/AP.  

Art. 34 - Esclarecimentos serão prestados através do Instituto de Defesa do 

Consumidor- PROCON/AP pelo telefone 3312-1022 ou por e-mail: 

gab@procon.ap.gov.br. 
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CAPÍTULO VII - CRONOGRAMA 

  

Art. 35 - O Concurso de Redação Educação para o Consumo será realizado 

conforme o seguinte cronograma:  

 

Período Programação 

07/06/2018 Publicação do Edital do concurso 

07/06/2018 a 
21/08/2018 

Divulgação geral do concurso e realização da primeira etapa nas 
instituições de ensino participantes 

De 22 a 24 de 
agosto de 
2018 

Recebimento dos trabalhos no Instituto de Defesa do Consumidor-
PROCON/AP 

27/08/2018 a 
06/09/2018 

Avaliação final de todos os trabalhos pela Comissão Julgadora 
instituída pelo Instituto de Defesa do Consumidor- PROCON/AP. 

10/09/2018 
Divulgação do resultado do concurso estará disponível nos sites da 
SEED e do PROCON/AP 

11/09/2018 Premiação dos vencedores. 

 

Macapá/AP, 07 de junho de 2018. 

 

 

ELITON CHAVES FRANCO 
Diretor-Presidente – PROCON/AP 

Dec. Nº 2616/16 
 

 

 

 


