MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
EDITAL DE ABERTURA PARA SELEÇÃO DE ARTE (LOGOMARCA)
SUGESTIVA DA CRIAÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DA UNIDADE
ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
Edital n°. 01/2018
A Comissão Organizadora e integrante do Grupo Colaborativo do Trabalho de
Conclusão Final (TCF)1 intitulado: “Contribuições para a Criação e Implantação
de um Banco de Talentos na UFRPE, à Luz da Investigação Apreciativa”, no uso
de suas atribuições resolve:
Declarar aberto o processo de seleção da Arte (logomarca) sugestiva da criação
do Banco de Talentos da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).2
I – DAS INSCRIÇÕES E DOS PARTICIPANTES
Art. 1º. O lançamento deste Edital será feito mediante comunicado exposto na
página institucional da UAST/UFRPE: http://www.uast.ufrpe.br/
Art. 2º. A inscrição será realizada no Núcleo de Apoio Didático da UAST/UFRPE
(Bloco 01), no período estabelecido no Anexo II. No ato da inscrição, os
participantes devem entregar, em envelope lacrado, a arte impressa em folha de
papel A4 e em CD com arquivos no formato jpg. ou similares, com boa resolução.
A folha de inscrição deve ser grampeada na parte externa do envelope (Anexo
I).
Parágrafo Único – A logomarca deverá ser original e representar o Banco de
Talentos UAST/UFRPE por meio de um ícone, desenho ou ilustração abstrata,
sendo recomendado utilizar caracteres alfanuméricos identificados com o padrão
institucional da UFRPE.
Art. 3º. Poderão se inscrever para participar do concurso os discentes
matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação ofertados pela
UAST/UFRPE, assim como os servidores lotados na referida instituição.

1

O TCF é integrante do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional
(PROFIAP) ofertado pela UFRPE.
2 A iniciativa de criação de um Banco de Talentos na UFRPE integra o elenco de diretrizes
contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2013-2020), bem como conta com o
apoio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE, sobretudo no que se refere à
aplicação como projeto piloto em desenvolvimento na UAST/UFRPE.

Art. 4º. O pedido de inscrição do participante implica no conhecimento e na
concordância quanto às regras do concurso contidas neste Edital.
Art. 5º. O formulário de inscrição (Anexo I) deverá indicar o nome completo,
telefone e e-mail do candidato ao concurso.
II - DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 6º. Será composta por três integrantes do Grupo Colaborativo constituído no
âmbito do TCF intitulado: “Contribuições para a Criação e Implantação de um
Banco de Talentos na UFRPE, à Luz da Investigação Apreciativa”, o qual se
encontra em desenvolvimento no Mestrado Profissional em Administração
Pública em Rede Nacional (PROFIAP) da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE).
Parágrafo Único – A designação da Comissão Organizadora será feita pela
Coordenação Acadêmica do PROFIAP/UFRPE, estando seus integrantes dentre
os membros do Grupo Colaborativo da Pesquisa realizada, conforme
metodologia adotada no TCF ora mencionado.
III – DA PREMIAÇÃO

Art. 7º. Será concedida a seguinte premiação ao primeiro colocado: um
Certificado de Menção Honrosa por contribuição à pesquisa acadêmica, a ser
ofertada pelo PROFIAP/UFRPE, em parceria com as Direções Administrativa e
Geral e Acadêmica da UAST/UFRPE; e uma Caixa de Som Bluetooth Portátil
JBL Flip 4.
§ 1º - A solenidade de entrega do prêmio ocorrerá na data designada no Anexo
II deste Edital.
§ 2º - A logomarca que for premiada passará a ser de propriedade exclusiva do
Banco de Talentos UAST/UFRPE, que poderá ser objeto de modificações e
alterações julgadas pertinentes.
§ 3º - Os discentes inscritos no processo seletivo receberão certificado emitido
pelo PROFIAP/UFRPE, com carga horária de 10 horas, sendo considerada
válida como atividade complementar.
IV – DO PROCEDIMENTO DO PROCESSO SELETIVO
Art. 8º. O calendário do concurso é o que consta do Anexo II deste Edital.
Art. 9º. Haverá uma mostra das logomarcas aberta ao público e exposta na Sala
1, do Bloco 1, no horário da manhã, conforme data assinalada no Anexo II deste
Edital.
Parágrafo Único – Após a mostra, o Grupo Colaborativo se reunirá para análise
e votação da melhor arte (logomarca).

Art. 10º. Não será permitida a participação de membros da Comissão
Organizadora e demais integrantes do Grupo Colaborativo do TCF como
candidatos no processo seletivo estabelecido neste Edital.
V – DA APURAÇÃO E DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
Art. 11º. Após o encerramento da análise e votação pelo Grupo Colaborativo da
Pesquisa, o resultado será divulgado à comunidade acadêmica na página
institucional da UAST/UFRPE: http://www.uast.ufrpe.br/
Art. 12º. Será considerada vencedora a arte que obtiver o maior número de votos
entre os participantes do Grupo Colaborativo da Pesquisa.
Art. 13º. O autor da arte escolhida deverá participar da solenidade de premiação,
conforme Anexo II.
Art. 14º. Os casos omissos neste Edital serão analisados e resolvidos pela
Comissão Organizadora do Concurso.
Comissão Organizadora
Maria Jaqueline da Silva Mandú (Presidente)
Marcelo Bezerra de Vasconcelos (Membro)
Luciana Isabela Borges dos Santos Silva (Membro)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO DE TRABALHO - ARTE (LOGOMARCA) SUGESTIVA DA
CRIAÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DA UAST/UFRPE
Nome do Participante: ____________________________________________
Curso/Período (Discente): _________________________________________
Setor/Curso (Servidor): ___________________________________________
E-Mail: ________________________________________________________
Telefone(s): ____________________________________________________
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras e que estão de
acordo com o que estabelece as normas publicadas pela Comissão
Organizadora do processo seletivo constante deste Edital.
Serra Talhada – PE, _______ de __________ de 2018.

______________________________________________________________
ASSINATURA DO PARTICIPANTE DO CONCURSO

Recebido em _____/____/2018

Membro da Comissão Organizadora

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA

ANEXO II – CRONOGRAMA DO CONCURSO
ETAPA DO PROCESSO
Divulgação do edital
Inscrições dos trabalhos
Mostra dos trabalhos
Análise e escolha da melhor arte
Divulgação do resultado
Solenidade de entrega do prêmio

DATA DE REALIZAÇÃO
27/11/2018
27/11/2018 a 06/12/2018
07/12/2018 (08:00h - 10:00h)
07/12/2018 (10:00h - 12:00h)
07/12/2018 (a partir das 14:00h)
14/12/2018 (pela manhã)

