
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Cultura 

2º Concurso de Mangás 

Campos do Jordão 2015 

Apresentação: Objetivando estimular a produção artística entre os estudantes de Campos do Jordão e a reflexão de nossos 

jovens sobre nossa Cidade, as SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA e de EDUCAÇÃO tornam pública a realização do 

2º CONCURSO DE MANGÁS, cujo Regulamento apresentamos a seguir:  

Público: Estudantes do município de Campos do Jordão; 

Período de Inscrições: de 01 de abril a 30 de setembro de 2015;  

Tema: Campos do Jordão 

Forma de participação: Os estudantes poderão participar somente com uma obra, seguindo o tema: 

• a obra deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema (fazer um desenho de imagens que retratem a vila onde

o participante reside);

• Deverá ser feito em uma única folha de papel oficio, modelo A-4;

• Deverá ser colocada no verso da folha da obra a identificação do aluno, da escola e da série

• Na frente da folha da obra não deverá constar qualquer identificação; e

• A obra deverá ser inédita.

Inscrição: Os trabalhos devem ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Cultura até o dia 30 de setembro de 2015, em 

envelope lacrado. 

Premiação: 

Ensino Fundamental II 

1º Lugar: Troféu Pedro Paulo Filho 

2º Lugar: Medalha;  

3º Lugar: Medalha.  

Ensino Médio  

1º Lugar: Troféu Pedro Paulo Filho 

2º Lugar: Medalha;  

3º Lugar: Medalha.  

Certificados: Todos os Participantes receberão Certificado, independentemente de serem ou não vencedores.  

Comissão Julgadora: A banca será formada por 2 artistas indicados pela Secretaria Municipal de Cultura, que avaliarão os 

trabalhos e os devolverão à Secretaria, que tabulará os resultados e anunciará os vencedores.  

Divulgação do Resultado: Os vencedores serão comunicados previamente do resultado, que será tornado de conhecimento 

público através de envio de release para a Imprensa. A data da premiação comunicada oportunamente. 

Informações: cultura@camposdojordao.sp.gov.br, ou (12) 3664-4427.   

Campos do Jordão, 01 de abril de 2015. 


