
Concurso para a escolha do novo uniforme é promovido pelo 
Colégio Estadual Castro Alves

Estão abertas as inscrições para o concurso “Escolha  seu  novo  
uniforme”, do Colégio estadual Castro Alves. Os interessados têm até 
o dia para apresentar seus modelos.

Os participantes podem se inscrever para a apresentação de modelos 
de uniformes para as seguintes categorias: logotipo ou logomarca 
e/ou croqui do uniforme.

Pode participar do concurso toda a comunidade escolar do Colégio 
Estadual Castro Alves: professores, alunos regularmente matriculados, 
funcionários e pais dos discentes. A participação será individual e um 
mesmo candidato poderá se inscrever com mais de um modelo e em 
mais de uma categoria.

Critérios para escolha:  o uniforme deverá ser condizente com sua 
finalidade, ou seja, “ser o cartão de visita dos estudantes”; deverá ser 
condizente com a faixa etária/categoria a qual se destina; deverá 
conter: calça comprida (que será confeccionada no tecido “adidas”), 
bermuda, camiseta, camiseta para educação física, blusa, blusão de 
manga comprida ( uso facultativo).

As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Colégio Estadual 
Castro Alves, situado na avenida Minas Gerais, 1295, Centro, em dias 
úteis, conforme calendário escolar, nos horários das 7:40 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:20 horas.

Nas inscrições, deverão ser informados todos os dados dos 
participantes (nome completo, série em curso, nome dos pais, idade, 
endereço, assinatura dos pais) e, ainda, deverá ser informada a 
categoria do desenho apresentado. As inscrições realizadas por 
menores de 16 anos deverão ser assinadas pelos respectivos 
representantes legais e as inscrições realizadas por pessoas maiores 
de 16 anos e menores de 18 anos deverão ser firmadas pelo 
participante, em conjunto com os respectivos representantes legais.

A escolha do novo uniforme

No dia 03 de agosto uma Comissão Avaliadora, formada membros do 
Conselho Escolar do Colégio Estadual Castro Alves, realizará uma pré-
seleção dos modelos inscritos, considerando-se alguns critérios 
conforme o regulamento.



Os 03 (três) modelos previamente selecionados pela Comissão 
Avaliadora serão confeccionados por empresas escolhidas pela direção 
do Colégio, para que seja realizada a votação a partir do dia 11 de 
agosto de 2015. Pais, professores, funcionários e alunos do Colégio 
Estadual Castro Alves participarão da votação. Os  votos serão 
recolhidos e a apuração será realizada por uma Comissão nomeada 
pelo Colégio. O resultado será divulgado no dia 17 de agosto de 2015.

A premiação para os modelos vencedores do concurso interno será um 
kit completo de uniforme em cada categoria.

Regulamento

COLÉGIO ESTADUAL CASTRO ALVES, DE 15 DE JULHO DE 2015
CONCURSO “ESCOLHA SEU NOVO UNIFORME”
I – DOS OBJETIVOS DO CONCURSO:

1.1 O Colégio Estadual Castro Alves, inscrito sob o CNPJ 76.416.965/0001-
21,situado na Av.Minas Gerais,1295, Centro realiza o Concurso “ESCOLHA 
SEU NOVO UNIFORME”, envolvendo toda a comunidade escolar.
1.2. O referido Concurso tem caráter exclusivamente social, não se sujeitando 
a quaisquer fatores aleatórios, modalidades de sorteio ou pagamento de taxa 
pelos participantes.
1.3. A participação é voluntária e gratuita, não sujeita a qualquer espécie de 
cobrança de taxa de inscrição.
O(a) participante poderá se inscrever para apresentação de 
modelo/desenho/criação de uniformes e/ou logotipo ou logomarca nas 
seguintes categorias:
- Logotipo ou Logomarca;
− Uniforme do Colégio Estadual Castro Alves – Ensino Fundamental II;
- Uniforme do Colégio Estadual Castro Alves – Ensino Médio. 

II- DAS REGRAS PARA O DESENHO (“CRIAÇÃO”) DOS NOVOS 
UNIFORMES:
2.1. Os participantes do Concurso “ESCOLHA SEU NOVO UNIFORME” 
deverão criar um modelo para o uniforme do Colégio Estadual Castro Alves 
dentro dos seguintes padrões:

deverão ser escolhidas dentre as cores cinza, chumbo, azul marinho ou preto 
para a confecção da calça e bermuda.

deverá ser condizente com sua finalidade, ou seja, “ser a identidade do 
estudante”;

deverá ser condizente com a faixa etária/categoria a qual se destina;



o modelo do uniforme deverá conter calça comprida e bermuda (que 
serão confeccionadas no tecido “adidas”), camiseta, camiseta para 
educação física, blusa, blusão de manga comprida (uso facultativo).
2.2 Os croquis e logotipo ou logomarca deverão ser apresentados em 
papel canson A4 na cor branca utilizando para tanto: lápis de cor, 
canetinha ou lápis aquarelável, sem margem na folha em modelo 
disponibilizado no site do colégio: 
http://www.cppcastroalves.seed.pr.gov.br

III- DOS PARTICIPANTES:
3.1. Poderão participar do Concurso “ESCOLHA SEU NOVO UNIFORME” a
comunidade escolar do Colégio Estadual Castro Alves (docentes, discentes – 
regularmente matriculados, pais e funcionários.
3.2. A participação será individual.
3.3. Um mesmo participante poderá se inscrever com mais de um modelo e em 
mais de uma categoria.

IV- DAS INSCRIÇÕES:
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 21 a 31 de julho
4.2. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Colégio Estadual 
Castro Alves, situado na avenida Minas Gerais, 1295, Centro, em dias 
úteis, conforme calendário escolar, nos horários das 7:40 às 12:00 
horas e das 13:00 às 17:00 horas, com a entrega dos desenhos/criações 
dos uniformes e o formulário até o dia 31 de julho de 2015.
4.3. Nas inscrições, deverão ser informados todos os dados do(a) participante 
(nome completo, série em curso, nome dos pais, idade, endereço, assinatura 
dos pais) e, ainda, deverá ser informada a categoria do desenho apresentado.
4.4. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição.
4.5. As inscrições porventura realizadas por menores de 16 anos deverão ser
assinadas pelos respectivos representantes legais. As inscrições porventura
realizadas por pessoas maiores de 16 anos e menores de 18 anos deverão ser
firmadas pelo(a) participante, em conjunto com os respectivos representantes
legais. 

V- DO PROCESSO DE ESCOLHA:
5.1. No dia 03, uma Comissão Avaliadora formada membros do conselho 
escolar, realizará uma pré-seleção dos modelos inscritos, considerando-se 
os seguintes critérios:
5.1.1. Os participantes que enviarem desenhos que não estiverem 
devidamente dentro dos padrões exigidos por este edital ou de cujas inscrições 
constarem dados incompletos ou errados serão automaticamente 
desclassificados.
5.1.2. Será eliminado, ainda, qualquer modelo que, a critério da Comissão 
Avaliadora, seja considerado ofensivo e/ou fora das normas deste regulamento.
5.1.3. A decisão da Comissão Avaliadora é irrecorrível.
5.2. Os modelos previamente selecionados pela Comissão Avaliadora serão
confeccionados por empresas escolhidas pela direção do Colégio, para que,
posteriormente, seja realizado a escolha, por meio de voto secreto.



5.2.1. Os votos serão recolhidos e a apuração será realizada pela Comissão 
estipulada pelo Colégio Estadual Castro Alves, imediatamente, ao final da 
votação, sendo o resultado divulgado no dia 17 de agosto de 2015. 

VI- DA PREMIAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
6.1. A premiação para o(a) vencedor(a) do Escolha  seu  novo  uniforme”, 
do Colégio estadual Castro Alves.
6.2. A divulgação com o nome do(a) vencedor(a) ocorrerá no dia 17 de agosto 
de 2015  pelo site e edital do colégio.
6.3. A premiação não poderá ser, em hipótese alguma, convertida em dinheiro, 
transferido para terceiros ou trocados por qualquer outro de igual valor.

VII - DA CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE A CRIAÇÃO DO NOVO 
UNIFORME E DAAUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DOS 
PARTICIPANTES:
7.1 A inscrição para a participação no presente Concurso importará na 
aceitação de todos os termos do presente Edital, bem como em cessão gratuita 
e universal para o Colégio Estadual Castro Alves de todos e quaisquer direitos.
7.2. A inscrição para a participação no presente Concurso importa, ainda, em 
autorização para que, o Colégio Estadual Castro Alves como os 
modelos/desenhos apresentados, bem como a imagem dos participantes do 
Concurso, possam ser livremente expostos em quaisquer mídias (incluídas a 
internet e redes sociais), podendo, ainda, ser objeto de publicações impressas 
e/ou virtuais, sem quaisquer ônus para o Colégio Estadual Castro Alves ou sua 
mantenedora.
7.3. Os vencedores ou quaisquer outros participantes do Concurso não terão 
direito ao recebimento de quaisquer valores, seja a que tempo e/ou a que título 
for, em virtude de qualquer forma de utilização e reprodução de respectivos 
trabalhos e imagens.
7.4. Além da premiação descrita no presente edital, nenhum outro valor e/ou 
prêmio serão devidos aos participantes em virtude de sua simples participação 
no Concurso, seja a que tempo e/ou a que título for.

VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1. Quaisquer dúvidas, divergências e/ou situações não previstas neste edital 
serão julgadas e decididas de forma soberana e indiscutível pela Comissão 
Organizadora do Concurso.

8.2. A inscrição para a participação no Concurso “ESCOLHA SEU NOVO 
UNIFORME” implica no conhecimento e total aceitação das disposições 
contidas neste edital.

8.3. Os modelos de uniforme vencedores poderão ser usados a partir do 
segundo semestre a iniciar-se dia 04 de setembro de 2015 mas terão a 
obrigatoriedade de uso por todos os alunos do Colégio Estadual Castro Alves a 
partir do ano letivo de 2016.



Edward Soares Silva Sobrinho – Diretor 
Denis William Nori – Diretor Auxiliar


