
 
  Concurso: Crie a Logomarca do III Muticom Diocesano 
 
REGULAMENTO: 
 
1. Objetivo: 
O concurso para a escolha da logomarca do III Mutirão Diocesano de Comunicação tem como objetivo a criação e a escolha de 
uma logomarca, que será o símbolo de todo o encontro. Este concurso é de caráter exclusivamente criativo, sem qualquer 
modalidade de sorteio ou pagamento.  
 
2. III Muticom Diocesano de Comunicação 

Promovido pela Equipe Diocesana da Pastoral da Comunicação, o encontro acontecerá nos dias 31 de maio e 01 e 02 de 
Junho de 2019 no Centro Pastoral Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro da Prata em Campina 
Grande/PB. 

O encontro pretende aprofundar o tema: Comunidades virtuais: construindo relações humanizadas, com palestras, 
oficinas, minicursos e momentos culturais para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto e deseja ser multiplicadora 
dessa Boa Nova nas Paróquias, Comunidades, Grupos, Movimentos ou Serviços existentes da Igreja Católica. 
 
3. Participantes: 
3.1. Qualquer pessoa interessada, agentes de pastorais em especial que faça parte da Pastoral da Comunicação, porém esse 
último não significará como critério de privilégio entre os participantes.  
 
4. Participação e Envio das artes criadas 
4.1. O período para participar do concurso será de 14 a 27 de janeiro de 2019. 

4.1.1 Não serão aceitos envios após a data limite. 
4.2. O (a) participante deverá enviar apenas uma arte. 
4.3. Em caso de mais de um envio por um único participante, será considerado o primeiro envio. 
4.4. As logomarcas criadas devem ser enviadas exclusivamente via e-mail para diocesecg@gmail.com com o assunto: LOGO DO 
III MUTICOM_(nome do participante). 
4.5. O participante deverá informar no e-mail os seguintes dados: 

4.5.1. Nome completo 
4.5.2. Paróquia que pertence 
4.5.3. Pastoral que faz parte 
4.5.5. Cidade  
4.5.6. Telefone para contato 

4.6. A logomarca deverá estar necessariamente em alta resolução (300 dpi) nos seguintes 03 formatos; JPG, PNG e GIF. 
4.7. A funcionalidade para criação é de livre escolha do participante, desde que atenda o que pede o subitem 4.6. 
4.8. Não serão aceitas propostas de logomarcas sem o envio das informações do item 4.5 desse regulamento. 
4.9. A arte vencedora deve ser enviada posteriormente após a divulgação do resultado em seu formato VETORIAL (criação 
original). 
 
5 – Critérios de Avaliação  
5.1. As análises serão realizadas por 03 (três) integrantes da Pascom Diocesana, que fará a seleção das logomarcas finalistas 
dentre as enviadas por email. 
5.2. As 03 (três) melhores propostas serão selecionadas para a votação final e apreciação do Coordenador Diocesano da Pascom, 
o Pe. Márcio Henrique a quem caberá à escolha da mais bem elaborada e que refletirá de forma perfeita a proposta do 
Encontro. 
5.3. Serão considerados os seguintes critérios de julgamento dos trabalhos: 

5.3.1. Conter o tema do encontro; 
5.3.2. Conter o Brasão da Diocese (não entra como parte fixa, mas como realização); 
5.3.3. Conter a Logomarca da Pascom da Diocese (não entra como parte fixa, mas como realização); 
5.3.4. Conter no corpo do e-mail uma explicação sobre a arte desenvolvida e sua relação com o tema; 
; 

6. Cronograma: 
14 a 27/01/2019 – Período para envio; 
28 a 31/01/2019 – Analises das propostas recebidas; 
02/02/2019 – Escolha e divulgação da logomarca vencedora; 
03 a 05/02/2019 – Envio obrigatório do formato VETORIAL pelo e-mail diocesecg@gmail.com 
 
7. Premiação: 
7.1 O (a) vencedor (a) terá direito de forma integral a inscrição, material, alimentação, transporte e hospedagem totalmente 
gratuitos para participação no III Mutirão Diocesano de Comunicação.  
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