
 

Secretaria da Educação 

Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP 

REGULAMENTO – CONCURSO DE REDAÇÃO “O que você tem a ver com a 
corrupção?”  

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Ministério Público do Estado da 
Bahia promovem o Concurso de Redação com o tema: “O que você tem a ver com a 
corrupção?”  nos termos do seguinte regulamento: 

1 – PÚBLICO ALVO 

Este concurso de redação destina-se aos estudantes do 8º e 9º ano do Ensino 
Fundamental das Escolas Municipais da cidade do Salvador.  

2 – MODALIDADE 

O gênero escolhido para produção da redação será um texto de opinião.                                         

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

Somente poderão participar do Concurso de Redação os estudantes das escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Salvador devidamente matriculados, cursando e frequentando 8º 
e 9º ano do Ensino Fundamental. 

4 – DAS ETAPAS   

4.1. Primeira etapa  – Produção e Seleção dos textos em sala de aula. 

4.1.1. Os professores deverão incentivar e orientar os estudantes para a produção dos 
textos em sala de aula. 

 
4.1.2. Caberá ao professor a escolha de uma redação em sua turma. 
 
4.1.3. Após escolha, o professor deverá encaminhar a redação à direção da escola. 

 
4.2. Segunda etapa  – Seleção da redação pela Comissão Julgadora da  escola.  

4.2.1. A direção da escola deverá constituir uma Comissão Julgadora para escolha, entre 
todos os textos produzidos pelos estudantes, as melhores redações para representá-la, 
sendo, preferencialmente uma para cada ano de escolarização. 
 
4.2.2. Cada uma das escolas participantes será responsável para remeter as redações à 
sua respectiva Coordenadoria Regional de Educação – CRE, sendo uma para cada ano 
de escolarização, selecionadas entre as turmas dos anos contemplados por este 
concurso, devendo ser: 
• manuscrita pelo próprio estudante; 
• conter nome completo; 
• idade; 
• nome da escola;  
• ano, turma e turno que cursa; 
• nome do professor. 



 
 
4.3. Terceira etapa – Seleção das redações pela Com issão Julgadora da  CRE. 
A CRE deverá constituir uma Comissão Julgadora para escolher os textos selecionados e 
inscritos pelas Unidades Escolares. As redações selecionadas pela CRE, uma para cada 
ano de escolarização, serão encaminhadas à CENAP/SMED, sendo 2 (duas) redações 
por CRE.  
 
4.4. Quarta etapa – Escolha das redações vencedoras  pela Comissão Julgadora da 
SMED e Ministério Público do Estado da Bahia. 
A Comissão Julgadora, composta por técnicos da CENAP/SMED e representante do 
Ministério Público do Estado da Bahia, analisará as redações encaminhadas pelas CRE, 
selecionando as 3 (três) redações vencedoras, classificando-as em primeiro, segundo e 
terceiro lugar. 
 
4.5. Não poderá participar da Comissão Julgadora em  quaisquer das etapas 
apresentadas neste regulamento: 
a) professores que tenham estudantes concorrendo; 
b) membros da comissão com grau de parentesco com estudantes que estejam 
concorrendo. 
 

 
5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As redações inscritas neste concurso serão avaliada s segundo os seguintes 
critérios:  

a) Adequação ao tema, entendida com a conformidade obrigatória entre o texto e o 
tema proposto neste regulamento; 

b) Qualidade da redação. Serão observadas a correção gramatical, a objetividade, a 
criatividade e ortografia, a concordância, a organização e a conclusão da ideia, em letra 
legível e sem rasuras.  

c) Originalidade e ineditismo. O texto não poderá ter sido publicado em quaisquer 
mídias ou participando de concursos anteriores; 

d) A redação deverá ser manuscrita em Língua Portuguesa, pelos estudantes que 
estarão concorrendo ao prêmio, contendo entre 15 (quinze) e 20 (vinte) linhas, com 
caneta esferográfica azul ou preta. 

e) A redação deverá conter um título, retratando a mensagem principal apresentada 
no texto. 

f) O texto apresentado deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a 
apresentação das ideias, o desenvolvimento destas e uma conclusão. 

g) Não serão aceitas redações impressas ou com rasuras.  

h) O estudante deverá identificar-se somente no cabeçalho, pois serão 
desclassificadas as redações que tenham qualquer assinatura, desenho, rasura ou marca 
identificadora fora do local apropriado. 

i) A redação será desconsiderada caso não tenha coerência com o tema e/ou for 
ilegível. 



j) Só serão consideradas as redações manuscritas pelos estudantes. 

k) As redações deverão ser redigidas em formulário próprio, conforme ANEXO I deste 
regulamento. 

l) É obrigatório o preenchimento e envio do ANEXO II deste regulamento, juntamente 
com o ANEXO I, sob condições de desclassificação da redação. 

m) Os ANEXOS I e II fazem parte deste edital, devendo ser feito download, para 
preenchimento, no site da SMED http://www.educacao.salvador.ba.gov.br em 
“Documentos”.   

6 – RESULTADO FINAL  

O resultado final será divulgado no site da SMED http://www.educacao.salvador.ba.gov.br 
e Ministério Público do Estado da Bahia www.mpba.mp.br a partir do dia 01/12/2014. 

7 – CERIMÔNIA 

A Cerimônia para a divulgação das três redações finalistas do concurso de redação “O 
que você tem a ver com a corrupção?” , será realizado no dia 09/12/2014 – Dia 
Internacional contra a Corrupção , às 14 horas, no auditório do Ministério Público da 
Bahia, localizado na 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – Salvador - Bahia – CEP 
41-745-004. 

8 – PUBLICAÇÃO 

A redação vencedora do Concurso de Redação “O que você tem a ver com a 
corrupção?”  será publicada pela SMED em jornal impresso de grande circulação na 
cidade do Salvador. Quando da divulgação do resultado final, será informado pelos sites 
oficiais em qual jornal será feita a publicação. 

9 – CRONOGRAMA 

Período  Atividade  
18/07/2014 Publicação do regulamento do concurso de redação no site 

da SMED e MP BA. 
03/09/2014 Prazo final para entrega dos textos dos estudantes para os 

professores – Primeira Etapa. 
12/09/2014 Prazo final para seleção dos textos dos estudantes pelos 

professores – Primeira Etapa. 
15 a 19/09/2014 Entrega das redações pelos professores à direção da escola 

22/09 a 03/10//2014 Seleção da redação pela Comissão Julgadora da escola - 
Segunda etapa. 
 

06 a 10/10/2014 Entrega das redações pelas escolas às CRE 

13 a 24/10/2014 Seleção das redações pela Comissão Julgadora da CRE – 
Terceira Etapa. 
 

29/10 a 05/11/2014 Entrega das redações selecionadas pelas CRE à CENAP. 

10 a 28/11/2014 
 

Período de seleção das três redações vencedoras pela 
CENAP e MP BA – Quarta Etapa.  



01/12/2014 Divulgação das escolas finalistas do concurso de redação 
no site da SMED e MP BA. 

09/12/2014 Publicação da redação vencedora em jornal impresso de 
grande circulação. 

09/12/2014 Cerimônia para a divulgação dos três finalistas no auditório 
do Ministério Público da Bahia. 

 

10 – DIREITOS AUTORAIS  

Os responsáveis legais pelos estudantes, os professores e diretores das escolas 
participantes do concurso de redação, no ato de entrega/envio da redação, autorizam, em 
formulário próprio (ANEXO), à CENAP/SMED, em caráter gratuito e irrevogável, a utilizar, 
isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, direta ou indiretamente sem qualquer 
restrição de idioma, quantidade de exemplares, número de emissões, transmissões, 
retransmissões, edições, reedições e veiculações, os direitos autorais patrimoniais 
relativos às redações que venham a ser por eles produzidas no âmbito deste concurso. 

11 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1. A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela 
nenhum recurso.  
11.2. Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas 
pela comissão julgadora do concurso. 
11.3. Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais entregues ou 
enviados aos cuidados da CENAP/SMED. 

 

Salvador, 18 de julho de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria da Educação 
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP 

 

ANEXO I – TEXTO DE OPINIÃO 
 CONCURSO DE REDAÇÃO “O que você tem a ver com a corrupção?” 

Nome:________________________________________________________Idade:_____ 
Escola:__________________________________________________________________ 
Nome do Professor:________________________________________________________ 
Ano de Escolarização:____________ Turma:_____________ Turno: ________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secretaria da Educação 
Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico – CENAP 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE AUTORIA DA OBRA E TERMO DE 
CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

CONCURSO DE REDAÇÃO “O que você tem a ver com a corrupção?” 

 
Eu,________________________           ,CPF ______________________responsável 

legal pelo(a) estudante______________________________________ matriculado na 

Escola Municipal _________________________________________ sob o número de 

matrícula_______________________,DECLARO para os devidos fins, que o trabalho 

apresentado em proposição ao REGULAMENTO 02/2014 da CENAP/SMED, em parceria 

com o Ministério Público da Bahia – MPBA,  sobre o CONCURSO DE REDAÇÃO “O que 

você tem a ver com a corrupção?” , sem relação de plágio com qualquer outra criação 

textual, e desta forma assumo toda e qualquer responsabilidade jurídica por falsidade da 

informação prestada. Comprometo-me também, caso o trabalho inscrito venha a ser o 

vencedor, a CEDER PLENOS DIREITOS DO USO EXCLUSIVO DO TEXTO e por prazo 

indeterminado à CENAP/SMED e MPBA, não cabendo às instituições quaisquer ônus 

sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros 

pagamentos/ressarcimentos, inclusive permito que sejam feitas correções técnicas 

necessárias ao produto, sem prejuízo à produção original do texto.  

 
 
Salvador, _____ de ____________________ de2014 
 
 
________________________ 
 
Assinatura do responsável legal 
 


