
EDITAL Nº 06 / 2020 

Retificação do Concurso para criação de logomarca comemorativa dos 10 anos de criação 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus 

Itapetininga 

 No artigo 3. DOS PARTICIPANTES onde se lê: 

O concurso é de âmbito aberto a toda comunidade acadêmica do IFSP Campus Itapetininga, 

podendo dele participar todos os servidores e discentes regularmente matriculados e 

egressos que já concluíram os cursos e que aceitarem as regras deste edital, excetuando-se 

os membros da Comissão Julgadora e da Comissão Organizadora do concurso. 

Leia-se: 

O concurso é de âmbito aberto a toda comunidade acadêmica interna e externa do IFSP 

Campus Itapetininga, excetuando-se os membros da Comissão Julgadora e da Comissão 

Organizadora do concurso. 

No artigo 5. DO CALENDÁRIO onde se lê: 

  Período 

Inscrições exclusivamente via e-mail 05/02/2020 à 23/02/2020 

Divulgação das inscrições deferidas 25/02/2020 

Período de Recursos das Inscrições 26/02/2020 à 28/02/2020 

Divulgação das Inscrições homologadas após 

o recurso 

24/02/2020 

Análise das Propostas 24/02/2020 à 02/03/2020 

Resultado Final 04/03/2020 

Leia-se: 

 



  Período 

Inscrições exclusivamente via e-mail 05/02/2020 à 08/03/2020 

Divulgação das inscrições deferidas 09/03/2020 

Período de Recursos das Inscrições 10/03/2020 à 11/03/2020 

Divulgação das Inscrições homologadas após 

o recurso 

12/03/2020 

Análise das Propostas 13/03/2020 à 16/03/2020 

Resultado Final 17/03/2020 

 

  

 

Diretor Geral 

IFSP Campus Itapetininga 

 

  



ANEXO I - Ficha de Inscrição 

 

Pelo presente instrumento, (nome do(a) cedente), (brasileiro(a)) ,  (estado civil),   (profissão), 

portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF nº 

=______________________, domiciliado(a) na 

__________________________________________________________, na condição legal 

de autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores de 

18 anos) sobre a obra intitulada _______________________________________, solicito ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Itapetininga, 

sediado(a) na Av. João Olímpio de Oliveira, 1561 - Vila Asem, Itapetininga - SP, 18202-000 

CNPJ nº 10882594/0015-60 a minha inscrição ao Concurso para criação de logomarca 

comemorativa dos 10 anos de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo – Campus Itapetininga, estabelecido pelo Edital no 018/2020. Declaro estar 

ciente e estou de acordo com dos termos do respectivo edital. 

 

Itapetininga, ________ de _________________ de 2020. 

  

   

____________________Assinatura________________________ 

Autor da obra e detentor dos direitos autorais 

 

 

____________________Assinatura________________________ 

Representante legal (para menores de 18 anos) 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO II - Termo de Cessão dos Direitos Autorais 

Pelo presente instrumento, (nome do(a) cedente), (brasileiro(a)) ,  (estado civil)  ,   (profissão)  

, portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF nº 

______________________, domiciliado(a) na 

__________________________________________________________, na condição legal 

de autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores de 

18 anos) sobre a obra intitulada _______________________________________, decide 

pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais, em ceder ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Itapetininga, sediado(a) na Av. João 

Olímpio de Oliveira, 1561 - Vila Asem, Itapetininga - SP, 18202-000 CNPJ nº 10882594/0015-

60, os direitos patrimoniais e de autor referentes à obra criação supramencionada, com 

fundamento na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), 

para a finalidade específica de uso de logomarca comemorativa dos 10 anos de criação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Itapetininga, 

podendo ser utilizada em qualquer atividade, evento ou materiais institucionais, como 

folderes, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras e site 

institucional, sem qualquer benefício financeiro ao cedente. 

  

  

  

Itapetininga, ________ de _________________ de 2020. 

  

   

____________________Assinatura________________________ 

Autor da obra e detentor dos direitos autorais 

 

 

____________________Assinatura________________________ 

Representante legal (para menores de 18 anos) 
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