
EDITAL Nº 03/2021

CONCURSO DE TALENTOS DA IV SEMANA DO SERVIDOR DA UNILAB

1. Do objetivo

O presente edital tem como objetivo a seleção de produções artísticas que
reflitam o tema "Servidor público e o isolamento social: compartilhando vivências
da pandemia”, considerando reflexões sobre o período da pandemia da Covid-19 no
Brasil e contextualizando com a realidade da Unilab.

O objetivo é incentivar à manifestação da cultura, através da reflexão crítica e
artística acerca da realidade brasileira. Valorizando a produção artística dos servidores e
terceirizados da Unilab, enaltecendo os artistas que já têm produção e estimulando
surgimento de novos talentos.

2. Das especificações

A produção artística deve ser inédita, de autoria do participante, com tema
"Servidor público e o isolamento social: compartilhando vivências da pandemia”.

Serão consideradas produções artísticas as diversas categorias, dentre elas:
apresentações de dança, canto, música cantada e/ou instrumental, mágicas, expressão
corporal, contação de histórias, stand-up, teatro, monólogo ou qualquer outra forma de
expressão artística e cultural, podendo ser apresentadas individualmente OU em grupo.

Os interessados deverão observar as especificações abaixo:

- Cada pessoa inscrita deverá participar de uma única apresentação.
- A produção artística deverá ser apresentada em Língua Portuguesa.
- Cada apresentação deverá ter duração de 3 (três) minutos, no máximo.
- O vídeo deverá ser gravado na posição vertical (vídeo até 1 min) OU horizontal

(vídeos até 3 min), e em formato Vídeo (extensões .mp4 ou .avi ou .mov) e
anexado no momento da inscrição.

3. Das Modalidades de Participação, Condições e Inscrições

São modalidades de Participação, a qual o candidato deverá escolher no
momento de preenchimento do Formulário Online da Ficha de Inscrição:

- Servidores administrativos
- Docentes
- Terceirizados



Fica vedada a participação dos organizadores deste concurso, membros da
Comissão Julgadora dos trabalhos e da Comissão de Organização da Semana do
Servidor 2021.

Os candidatos devem ser titulares de conta bancária em instituição brasileira, a
ser informada caso seja selecionado para premiação. As inscrições serão feitas
exclusivamente  por meio eletrônico, através  do endereço da Unilab.

O participante poderá participar com apenas 1 (uma) produção inédita, de sua
autoria, com tema "Servidor público e o isolamento social: compartilhando
vivências da pandemia” e observadas as especificações do item 2.

Considera-se inédita a produção artística que não tenha sido divulgada em
qualquer meio de comunicação impresso ou digital, redes sociais ou similares. Os
autores inscritos são responsáveis pelo teor e conteúdo das obras.

3.1 Inscrições

O período de inscrições se inicia no dia 01 de outubro de 2021 e se encerra às
23h59 do dia 15 de outubro de 2021.

Para efetivar sua inscrição, o interessado deverá preencher o Formulário Online
da Ficha de inscrição, disponibilizado no link https://forms.gle/y52ViXqwafTKaUUK6,
e anexar:

- Produção artística devidamente identificada com título e nome do autor;
- Declaração de uso da obra produzida.

A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte do
proponente, de todas as condições definidas neste Edital.

A Comissão Organizadora da IV Semana do Servidor da Unilab não se
responsabiliza por propostas não submetidas por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas, sobrecarga nos
sistemas, falta de energia elétrica, bem como, outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem  a transferência de dados.

4. Da Homologação  e Avaliação

A homologação de inscrição será conduzida pela Comissão Organizadora da IV
Semana do Servidor da Unilab.

A avaliação das produções artísticas será realizada por uma Comissão Julgadora
indicada pela Comissão organizadora da IV Semana do Servidor da Unilab. Caberá a
interposição de recurso da inadmissibilidade da inscrição no prazo estabelecido no
quadro do item 5 deste edital, contados a partir da publicação da lista de inscrições
admitidas na página da Unilab, pelo envio exclusivamente via e-mail para
semanadoservidor@unilab.edu.br devidamente identificado no assunto: Recurso de
Inscrição Edital de Concurso de Talentos nº 03/2021.

https://forms.gle/y52ViXqwafTKaUUK6
mailto:semanadoservidor@unilab.edu.br


Os recursos referentes à etapa de admissibilidade das inscrições serão avaliados
e o resultado será disponibilizado no endereço eletrônico da Unilab, no qual foi
publicada a matéria de divulgação da IV Semana do Servidor 2021.

Para efeito da averiguação do prazo da interposição do recurso referente à etapa
de admissibilidade das inscrições será considerada a data de envio do e-mail.

5. Dos critérios de avaliação

A avaliação das obras neste Concurso será realizada de acordo com os critérios a
seguir definidos:

a) Adequação ao tema (critério eliminatório).
b) Originalidade e estilo (peso 5).
c) Criatividade (peso 5).

Serão avaliadas as produções artísticas e irão para a votação aberta, no máximo,
as 15 produções com as maiores notas.

EVENTO DATA LOCAL
Publicação do Edital 01/10/2021 Site da Unilab
Período de inscrição 01/10/2021 a

15/10/2021
Site da Unilab

Resultado parcial de habilitação
(aceite da inscrição)

16/10/2021 a
17/10/2021

Site da Unilab

Período para interposição de
Recurso das inscrições

17/10/2021 Site da Unilab

Resultado final das Inscrições 18/10/2021 Site da Unilab
Período para votação 18/10/2021 a

27/10/2021
Site da Unilab

Divulgação do Resultado das
produções artísticas  selecionados

28/10/2021 Site da Unilab

Premiação 28/10/2021 Site da Unilab

6. Do resultado

Após o período de votação popular, a divulgação dos resultados seguirá
indicação de local e data conforme especificado no item 5 do Cronograma deste edital.

7. Da Premiação

Será premiado apenas o 1º lugar no valor de 200,00 reais. Os 2º e 3º lugares irão
receber menção honrosa.



8. Das Disposições Gerais

Os participantes cedem à UNILAB os direitos de imagem sobre os vídeos
enviados e autorizam seu uso em todo e qualquer material, digital ou impresso,
documentos e meios de comunicação da UNILAB.

A autorização do uso das produções artísticas será concedida de forma definitiva
e a título gratuito, abrangendo o seu uso em todo o território nacional e no exterior, em
todas as suas modalidades, cabendo à UNILAB fazer a citação de autoria do poema.

Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital e
seus anexos, deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Organizadora da
Semana do Servidor pelo e-mail semanadoservidor@unilab.edu.br.

Redenção-CE, 01 de outubro de 2021.

COMISSÃO DA IV SEMANA DO SERVIDOR UNILAB
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