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Projeto Novos tempos, novas vidas 
 

I Concurso Cultural de Desenhos do S.P.A. Saúde 
 

REGULAMENTO 
 

Art. 1º. O I Concurso Cultural de Desenhos do S.P.A. Saúde é aberto a todos os 
beneficiários inscritos nos planos de saúde oferecidos pela instituição, com 
idades entre 5 e 14 anos, durante o período compreendido entre 01.06.2018 a 
03.09.2018.  
 
Art. 2º. O concurso permite a participação das crianças com as idades 
completadas até 31.05.2018, conforme abaixo discriminadas, divididas em três 
categorias para efeito de premiação:  
 
a) Crianças de 5 a 8 anos  
b) Crianças de 9 a 11 anos  
c) Crianças de 12 a 14 anos  
 
Art. 3º. O tema do concurso é: Promovendo saúde, evitando doenças  
 
Objetivo: Motivar as crianças a desenharem sobre como elas acham que seus 
familiares e amigos podem manter sua saúde protegida e/ou evitar doenças.  
 
Art. 4º. A iniciativa pretende criar no âmbito familiar à cultura de promoção da 
saúde, um dos principais objetivos do S.P.A. Saúde, motivando a discussão do 
tema entre os familiares.  
 
I. Será aceito apenas 01 (um) desenho por criança, entregue em envelope 
fechado para a profissional que faz atendimento aos beneficiários na filiada. O 
desenho deverá conter no verso, apenas o nome e a idade da criança. Junto 
com o trabalho, em outro envelope, colocar: o nome da criança, nome da 
instituição a que o titular é filiado, nome do responsável, endereço pessoal, 
telefone e e-mail para contato. Os responsáveis deverão assinar um termo de 
autorização de uso e publicação dos desenhos pelo S.P.A. Saúde. 
 
Art. 5º. Para efeito do Concurso, será aceito o desenho que obedecer às 
seguintes normas:  
 
I. Ser feito com lápis de cor, giz de cera, caneta hidrográfica, grafite, nanquim,   
   ou tinta guache, em papel sulfite branco no tamanho A4. Não serão aceitos  
   fora do tamanho proposto nem com colagem de imagens.  
 
Art. 6º. Os trabalhos podem ser entregues da seguinte forma:  
 

1. Para a profissional que atua no atendimento na associada, que ficará 
responsável em protocolar e encaminhar o trabalho para a área de 
Comunicação do S.P.A. Saúde,  
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2. Pessoalmente na sede da instituição, ou  

 
3. Via Correio, para S.P.A. Saúde - Rua Maestro Cardim, 1.191, 8º andar, 

Paraíso – São Paulo – CEP: 01323-001. (Será sempre considerada a data 
da postagem, para efeito do cumprimento do prazo).  

 
Art. 7º. É incumbência da Comissão Organizadora do Concurso constituir uma 
Comissão Julgadora para a seleção dos desenhos e nomear seus integrantes. 
São atribuições da Comissão Julgadora:  
 
I. Avaliar os desenhos de acordo com a adequação ao tema proposto  
II. Escolher 03 (três) desenhos para cada faixa de idade.  
 
Parágrafo Único: As escolhas efetuadas pela Comissão Julgadora são 
soberanas e irrevogáveis, não cabendo recursos.  
 
Art. 8º. Todas as crianças receberão diploma de participação.  
 
Art. 9º. Os autores dos desenhos vencedores serão agraciados com prêmios 
concedidos pelo S.P.A. Saúde em local a ser, posteriormente, divulgado pelo 
S.P.A. Saúde, sendo:  
 
Para 1º, 2º e 3º lugares vencedores de 5 a 8 anos – Bicicleta aro 20  
Para 1º, 2º e 3º lugares vencedores de 9 a 11 anos – Bicicleta aro 24  
Para 1º, 2º e 3º lugares vencedores de 12 a 14 anos – Bicicleta aro 26  
 
Art. 10º. Os desenhos entregues à Comissão Organizadora, vencedores ou não, 
são de propriedade do S.P.A. Saúde.  
 
Art. 11º. Os casos omissos são resolvidos pela Comissão Organizadora.  
 
Art.12º. A Comissão Organizadora deverá contar com um Coordenador e 
respectivos convidados, que integrarão a Comissão Julgadora dos trabalhos. Os 
convidados devem ser profissionais da área de publicidade, jornalismo, 
psicologia e/ou assistência social.  
 
Art.13°. Para manter a transparência e confiabilidade do julgamento não será 
permitida a participação de colaboradores do S.P.A. Saúde na Comissão 
Julgadora.  
 
Art. 14º. O S.P.A. Saúde informará, com antecedência mínima de 20 dias, a data 
e local de entrega das premiações aos participantes do concurso.  
 
Art.15º. A participação no I Concurso Cultural de Desenhos do S.P.A. Saúde 
implica na aceitação das disposições contidas neste Regulamento. 


