
 

 
BLOG GAZETA MIRIENSE (GM) 

 

EDITAL Nº 001/2017, DE 29 DE MAIO DE 2017 

 

1º CONCURSO DE REDAÇÃO DO BLOG GAZETA MIRIENSE 

TEMA: “IGARAPÉ-MIRI: MINHA PÁTRIA COMEÇA AQUI!” 

(Parcerias: Blog Poemeiro do Miri, Jornal Tribuna Popular, Rádio Comunitária Natureza FM – 

87,9 e Academia Igarapemiriense de Letras) 

 

REGULAMENTO INTERNO (SIMPLIFICADO) 

  

I – DO OBJETIVO  

 

Cláusula 1 – O 1º Concurso de Redação do Blog Gazeta Miriense visa incentivar a prática da leitura 

e da escrita em escolas das redes pública ou privada dos ensinos fundamental e médio da Terra do 

Açaí, de modo a motivar os estudantes à reflexão de temas relacionados ao passado e ao presente do 

Município de Igarapé-Miri. Os fatos históricos que marcaram a origem da municipalidade são 

instigantes de pesquisa e debate; recentemente, no dia 23 de maio de 2017, Igarapé-Miri completou 

121 anos de elevação à categoria de cidade, pela Lei Estadual nº 438, de 23 de maio de 1896, mas 

que pelo Decreto Lei nº 113 de 16 outubro de 1843 já se havia elevado à categoria de Vila a 

Freguesia de Igarapé-Miri, que passou a ser chamada de Vila de Santana de Igarapé-Miri. No 

entanto, como o referido Decreto estabelecia a exigência da construção da casa para a Câmara e 

Cadeia, afim de que fosse tornada efetiva a elevação da Freguesia à Vila, somente em 26 de julho 

de 1845 teve lugar a essa cerimônia, depois de satisfeita aquela exigência: em 26/07/2017 essa 

emancipação completará, logo, 172 anos. Portanto, essa Cidade tem longa história e influência no 

Estado do Pará. Acredita-se que a pesquisa, a leitura e a escrita podem incentivar nossos alunos para 

boas práticas de cidadania civil e política e estimular a divulgação da “primeira pátria”, que é o 

lugar onde nascemos.  

 

II – DOS PROMOTORES DO CONCURSO 

 

Cláusula 2 – O 1º Concurso de Redações do Gazeta Mirense é feito em parceria com o Conselho 

Municipal de Cultura de Igarapé-Miri (COMCIM), Blog Poemeiro do Miri, Rádio Comunitária 

Natureza FM (87,9), Jornal Tribuna Popular e Academia Igarapemiriense de Letras (AIL). Compete 

aos promotores fazer o julgamento das redações e entrega dos prêmios, bem como tomar outras 

decisões correlatas ao certame (as quais devem, logo, ser publicizadas no sítio do GM, 

gazatamiriense.wordpress.com). 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO 

 



Cláusula 3 - Poderão participar do concurso todos os cidadãos igarapemirienses estudantes, 

regularmente matriculados em escolas do ensino fundamental e médio (públicas ou privadas), 

localizadas no Município de Igarapé-Miri, bastando enviar requerimento de inscrição e a respectiva 

redação, exclusivamente para o e-mail do GM: gazetamiriense@gmail.com.  

Parágrafo Único – A redação produzida terá a identificação do seu autor, no espaço apropriado da 

Ficha de Inscrição. E no texto da Redação deverá colocar um Pseudônimo (um nome fictício). 

 

IV - CATEGORIA 

 

Cláusula 4 - O concurso será realizado através da composição de texto escrito (redação), sobre o 

tema definido pela Comissão Organizadora (“IGARAPÉ-MIRI, MINHA PÁTRIA COMEÇA AQUI”), em 

prosa (parágrafos), de acordo com o comando da Redação, devendo conter o mínimo de 20 (vinte) e 

o máximo de 40 (quarenta) linhas, digitado no formato Word, papel A4 (margens: 2,5cm à esquerda 

e à direita, e 2cm para margens superior e inferior), espaço 1,15 ou 1,5 entre linhas; recuo 1,5cm 

para início de parágrafo. 

 

V – DO CALENDÁRIO PARA ENVIO DAS REDAÇÕES, JULGAMENTO, 

DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

Cláusula 5 – Os textos das redações devem ser encaminhados ao e-mail do GM, no período de 

inscrição que se estende do dia 10 a 18 de junho de 2017. A fase de julgamento ocorrerá de 19 a 21 

de junho. A divulgação do resultado de 22 a 23 de junho e a entrega da premiação para as 10 (dez) 

melhores redações no dia 23 de junho em local a ser definido pela coordenação. 

 

VI – DA PREMIAÇÃO 

 

Cláusula 6 - Serão premiados os autores dos textos das 10 (dez) melhores redações, sendo 5 

escolhidas de estudantes do ensino fundamental e 5 de alunos do ensino médio. São prêmios para 

CADA GRUPO do ensino fundamental e médio: 

1º Lugar – R$150,00; 

2º Lugar – R$100,00,00; 

3º R$75,00; 

4º Lugar R$ 50,00 

5º Lugar – 25,00 

Para cada um deles será entregue um exemplar do livro de autoria de Paulo Sérgio de 

Almeida Corrêa, João Eudes Carvalho Neri, e Joniel Vieira Abreu, intitulado “EVOLUÇÃO 

DO ELEITORADO E PERFIL DOS CANDIDATOS AOS CARGOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI”. 

Parágrafo Único: Todos os 10 autores premiados receberão um Certificado, bem como cada 

estudante será contemplado com uma certificação comprobatória de sua participação no referido 

Concurso de Redação. 

 

Cláusula 7 - A premiação ocorrerá na Cidade de Igarapé-Miri, no dia 23 de junho em local a ser 

definido. 

 

 

mailto:gazetamiriense@gmail.com


VII - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cláusula 8 - A seleção será realizada com a base nos critérios abaixo: 

Item, Critério/Descritor 
Pontuação 

Máxima 

1 Adequação ao tema “IGARAPÉ-MIRI, MINHA PÁTRIA COMEÇA AQUI”  1,5 

2 Conteúdo marcado pela originalidade 2,5 

3 Conter um título criativo (o título pode ou não coincidir com o tema, a 

critério do aluno) 

1,0 

4 Estar dentro dos limites mínimo e máximo definidos pela Comissão 

Organizadora, sem contar com o título 

1,5 

5 Ser de autoria individual, sem nenhum traço de plágio, sob pena de 

desclassificação 

2,0 

6 Ortografia (correção, obediência à norma considerada culta da Língua 

Portuguesa), tendo em vista as categorias: acentuação gráfica, coesão, 

concordâncias nominal e verbal, regências nominal e verbal 

1,5 

Total 10,0 

 

Parágrafo Único: Será constituída uma Comissão de três integrantes para a avaliação dos trabalhos e 

a seleção dos vencedores, cujos membros serão indicados pelos organizadores do Concurso. 

 

VIII - USO DA IMAGEM E REDAÇÃO 

 

Cláusula 9 - Os representantes legais e os participantes do Concurso autorizam expressamente o 

Blog Gazeta Mirense a divulgar ou publicar nos meios de comunicação a sua disposição, todos os 

dados e materiais relativos à participação do Concurso. Essa autorização é conferida a título gratuito 

e aplica-se a todos e quaisquer participantes inscritos, premiados ou não. 

 

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Cláusula 10 – Durante o período de realização do 1º Concurso de Redação do GM, este 

Regulamento permanecerá disponível aos interessados no site Blog GM: 

gazetamiriensewordpress.com. 

Parágrafo único – Dúvidas podem ser sanadas via mensagem endereçada ao e-mail do GM. 

 

Cláusula 11 – A participação no Certame, por meio do envio da redação exclusivamente por e-mail, 

com a devida identificação do aluno (NOME COMPLETO, ESCOLA, SÉRIE, E-MAIL, 

TELEFONE, ENDEREÇO DE CONTATO), implicará a aceitação das normas e das condições 

estabelecidas nesse regulamento, não podendo o participante alegar seu desconhecimento. E os 

casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do GM. 

 

Cláusula 12 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso. 

 

Igarapé-Miri (PA), 29 de Maio de 2017 - Promotores do 1º Concurso de Redação do GM 

 



 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

BLOG GAZETA MIRIENSE - GM 

 

EDITAL Nº 01 , DE 29 DE MAIO DE 2017 

1º CONCURSO DE REDAÇÃO DO GAZETA MIRIENSE 

TEMA: “IGARAPÉ-MIRI, MINHA PÁTRIA COMEÇA AQUI” 

 

 

Nome Completo  

Pseudônimo  

Nome da Escola  

Nível de Ensino  RG: 

Data de Nascimento  

Endereço  

Bairro  

Telefone p/ Contato  

E-mail  

 

Declaro estar ciente e de acordo com as disposições constantes no Edital nº 001/2017 do 1º 

CONCURSO DE REDAÇÃO DO BLOG GAZETA MIRIENSE. Estou ciente da necessidade de prestar 

informações verdadeiras à Coordenação do citado Concurso, sob pena de ser 

desclassificado(a) do mesmo. 

 

Igarapé-Miri (PA), xxxx de maio de 2017. 

 

_____________________________________________ 

Nome do(a) aluno(a) 

 

_____________________________________________ 

Responsável pela Inscrição 

 


