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EDITAL Nº01/2021 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Sant’Ana do Livramento torna público a realização do 

Concurso Cultural intitulado “O papel da enfermagem na Atenção em Saúde”.  

2. OBJETO E OBJETIVO  

2.1 O objeto deste concurso consiste em duas categorias sendo elas: Imagem e Poesia. 

2.2 Na categoria imagem, tem-se a escolha de CINCO (05) imagens autorais e na categoria poesia, tem-se 

a escolha de CINCO (05) poesias autorais, ambas categorias devem ser relativas à temática “O papel da 

enfermagem na Atenção à Saúde”.  

2.2. O objetivo deste edital é estimular a participação dos profissionais de enfermagem em atividades 

culturais, promovendo a educação em saúde.  

3. PÚBLICO ALVO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Estão aptos a participar deste concurso: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da 

Secretaria Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento. 

3.2. A inscrição no concurso ocorrerá exclusivamente do dia 22 de Abril ao dia 19 de Maio de 2021. 

3.3 O participante deverá preencher a ficha de inscrição a qual encontra-se em anexo, e enviá-la 

juntamente com objeto do concurso para o e-mail: secresaude.livramento@gmail.com. Em se tratar da 

categoria imagem, se houver exposição de terceiros, também é necessário o preenchimento e envio de 

termo de autorização de uso de imagem (em anexo), devidamente assinado pelo cidadão exposto. 

3.4 Serão automaticamente desclassificados participantes que não preencherem ficha de inscrição, em 

caso de fraude comprovada ou de apresentação de material que não sejam de autoria dos mesmos e por 

inscrições fora do período.  

3.5 É vedada a participação de profissionais que não tenham vínculo empregatício com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento. 

4. DA SELEÇÃO DAS IMAGENS 

4.1. A seleção será realizada por uma comissão julgadora, composta por 3 membros e ocorrerá em três 

etapas.  

4.2. Na primeira etapa de seleção serão eliminadas imagens que não se refiram à temática. 

4.3. Na segunda etapa, a Comissão Julgadora selecionará as dez melhores imagens. 
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4.4 Na terceira etapa as imagens serão disponibilizadas na página da Prefeitura Municipal de Santana do 

Livramento, no Facebook para votação pelos usuários, a partir do dia de publicação até o dia 28 de maio 

de 2021, sendo que após esta data serão verificadas as quatro imagens mais “curtidas”, as quais serão 

premiadas.  

5. DA SELEÇÃO DAS POESIAS 

5.1. A seleção será realizada por uma comissão julgadora, composta por 3 membros e ocorrerá em três 

etapas.  

5.2. Na primeira etapa de seleção serão eliminadas poesias que não se refiram à temática. 

5.3. Na segunda etapa, a Comissão Julgadora selecionará as cinco melhores poesias. 

5.4 Na terceira etapa as poesias serão disponibilizadas na página da Prefeitura Municipal de Santana do 

Livramento, no Facebook para votação pelos usuários, a partir do dia de publicação até o dia 28 de maio 

de 2021, sendo que após esta data serão verificadas as três poesias mais “curtidas”, as quais serão 

premiadas.  

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado será publicado na Página da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento do Facebook. 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1 Categoria Poesia: 

-1º Lugar: UMA MALA - (Gentileza de UNIMED Região da Fronteira - RS.) 

-2º Lugar: UMA MATEIRA - (Gentileza de Clinica de Ortopedia e Traumatologia Dr. Danilo 

Soares) 

-3ºLugar: UMA NECESSAIRE – (Gentileza de Enfermeira Elena Ilha) 

-4º Lugar: UM KIT SURPRESA - (Gentileza de Laboratório Dr. Bolivar) 

-5º Lugar: UM GUARDA-CHUVA – (Gentileza de UNICRED)  

7.2 Categoria Imagem: 

-1º Lugar: UM VALE PERFUME (Gentileza de INCORGE) 

-2º Lugar: UM JALECO - (Gentileza de Unimagem - Centro de diagnóstico médico por imagem) 

-3ºLugar: UMA CANETA E CHAVEIRO – (Gentileza de Casa das Alianças) 

-4º Lugar: UM KIT SURPRESA - (Gentileza de Laboratório Dr. PIO). 

-5º Lugar: UMA CAIXA ORGANIZADORA – (Gentileza Instituto Hugolino Andrade) 

7.3 A entrega dos prêmios ocorrerá, na semana seguinte ao término das votações. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

1- Marque com X a Categoria Concorrida: (  ) Imagem (  ) Poesia 

 

2- Nome do Candidato (a):_________________________________________________ 

 

3- Ocupação:____________________________________________________________ 

 

4- NºCOREN:___________________________________________________________ 

 

5- Telefone:______________________________________________________________ 

 

6- Serviço de Saúde:______________________________________________________ 

 

7- Título da imagem ou Poesia: ____________________________________________ 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 Eu, (nome completo da pessoa fotografada), (nacionalidade), (estado civil), portador(a) do RG n.º 

___________, inscrito(a) no CPF sob o n.º_____________________, residente na Rua 

___________________________ n.º ____, (cidade) – (estado), AUTORIZO o uso de minha imagem, 

constante na fotografia de ______________________________________ (nome completo do candidato), 

enviada à Secretaria Municipal de Saúde, com o fim específico de publicação de conteúdo 

cultural/educativo, sem qualquer ônus para a instituição e em caráter definitivo. A presente autorização 

abrangendo o uso da minha imagem na fotografia acima mencionada é concedida à Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Sant'Ana do Livramento a título gratuito, abrangendo inclusive a licença a 

terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção em materiais para toda e qualquer finalidade, seja para 

uso comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou venham a existir no 

futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e internacional, por prazo indeterminado. Por 

esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente 

autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  

Local e data: __________________________________________ 

 

Assinatura:_________________________________  

 

Telefone para contato: (___) ___________________  

(Obs.: Cada pessoa que aparecer na fotografia deverá assinar um termo como este). 


