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CONCURSO CULTURAL DIAS DAS MÃES 2021 

 

REGULAMENTO  

PROMOÇÃO: CRAS Cerro Grande do Sul 

MODALIDADE DO CONCURSO: Concurso cultural 

TÍTULO: “Amor de mãe” 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Todo o território nacional. 

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 19/04/2021 a 07/05/2021 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO: Com o objetivo de materializar através de: 

imagem fotografada ou desenhada, trabalho construído em forma de 

maquete ou esculturas ou ainda através de frase; o CRAS lança o concurso 

Cultural Amor de Mãe! 

Para participar basta entregar até as 13 horas do dia 07/05/2021 no CRAS 

seu trabalho com a ficha de inscrição preenchida e aguardar o resultado 

que será divulgado no dia 11 de maio de 2021 no do site da prefeitura 

municipal de Cerro Grande do Sul. 

 A COMISSÃO JULGADORA UTILIZARÁ O SEGUINTE CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  

Principal critério de seleção: Trabalho que mais representa o tema “Amor 

de Mãe” em cada categoria. 

O acesso a essa promoção específica será controlado pelo nome do 

participante que poderá concorrer com apenas um trabalho por 

modalidade.  

Os participantes deverão concordar com os termos deste edital incluindo 

o uso de sua imagem e trabalho inscrito para divulgação do concurso. 



Centro de Referência de Assistência Social 

Rua Dr° Henrique Vila Nova, 396 – Fone (051) 3675-1236 

                            CEP 96770-000 – Cerro Grande do Sul – RS 

 

APURAÇÃO DOS RESULTADOS: DATA: 10/05/2021 

LOCAL DA APURAÇÃO: Câmara Municipal de Cerro Grande do Sul às 13:00 

horas. 

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: Não poderão participar da promoção 

funcionários da SMTCAS e seus filhos bem como filhos e irmãos dos 

componentes da comissão de julgamento. 

Serão desclassificados pela equipe técnica do CRAS os trabalhos com 

cunho diverso ao tema. 

FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:o resultado da seleção será 

divulgado no site http://www.cerrograndedosul.rs.gov.br/ podendo ser 

compartilhado pelo CRAS através de seus meios de comunicação próprios. 

ENTREGA DOS PRÊMIOS: O CRAS entregará o (s) prêmio (s), no prazo 

máximo 10 dias após a divulgação do resultado.  
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Concurso Cultural “Amor de mãe” 

Ficha de inscrição  

Inscrição número: ___________ 

 

Nome: _________________________________________________ 

Identidade/ Reg. Nascimento ou CPF: _______________________ 

Telefone: 51- _____________________ 

Endereço: ____________________________________________ 

Modalidade: 

(   ) Fotografia / desenho 

(   ) Maquete/escultura 

(   ) Frase 

Concordo com todos os termos do regulamento bem como com o uso de 

imagem minha e de meu trabalho para fins culturais e sociais. 

 

________________________ 

Assinatura 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


