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III) Os doze primeiros classificados terão as suas redações expostas no Ministério da Saúde, em
Brasília e serão utilizadas para ilustração da agenda 2011 do Concurso.
IV) O não cumprimento de qualquer uma das regras implicará na desclassificação da redação.
V) A Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados reserva o direito de não classificar as
redações que não atenderem as normas desse regulamento; em qualquer outra situação à
critério da comissão julgadora.
VI)ACoordenação Geral de Sangue e Hemoderivados fica liberada de quaisquer compromissos
referentes a direitos autorais relativos aos trabalhos premiados ou não.
VII) Todas as redações encaminhadas, classificadas ou não classificadas, passam automatica-
mente à propriedade da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, que reserva o direito
de definir sua utilização, inclusive em material de divulgação do Ministério da Saúde.
VIII)Aresponsabilidade por plágio ou fraude será exclusivamente do autor.
IX)Ainscrição no concurso implica na completa aceitação desse regulamento.
X) Caberá à comissão organizadora decidir sobre os casos omissos no presente regulamento.
XI) Não caberá recurso às decisões da comissão organizadora.

Acomissão julgadora será formada por convidados a critério da comissão organizadora.
Os critérios de avaliação serão definidos pela comissão julgadora. Não caberá recurso de
qualquer natureza às disposições da comissão julgadora.

entrega de uma placa em solenidade no Ministério da Saúde.

Para participar da solenidade de premiação no dia , os que não residem em
Brasília, dentre os cinco vencedores das categorias Geral, A, B, C e D, receberão duas
passagens de ida e volta (origem/Brasília e Brasília/origem) de 14 a 16 de abril de 2010 (para o
autor vencedor e um acompanhante).

Postagem via Correios com a data limite até o dia .

Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados/DAE/SAS
Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede, Bloco G, Sala 642 - CEP: 70.058-900
Telefone: (61) 3315-2428/3315-3803 - Fax: (61) 3315-2290
Email:

Categorias: Geral,A, B, C e D

1º lugar:

15 de abril de 2010

12 de março de 2010

Ministério da Saúde

sangue@saude.gov.br

JULGAMENTO

PREMIAÇÃO

PRAZO DE ENTREGADAS REDAÇÕES

INFORMAÇÕES E ENTREGADAS REDAÇÕES

O Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados/
DAE/SAS, a Federação Brasileira de Hemofilia e a Universidade Federal de Minas Gerais,
instituem o Concurso de Redação para Pessoas com Hemofilia, em comemoração ao Dia
Mundial da Hemofilia, que será regido pelo presente regulamento.

O concurso terá como tema:

As primeiras doze redações selecionadas serão utilizadas para ilustração da agenda 2011 do
Concurso.

Todas as pessoas com hemofilia com, no mínimo, 6 anos de idade residentes no país. Estão
excluídos os integrantes e familiares da comissão julgadora e organizadora, funcionários e
familiares da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados/DAE/SAS do Ministério da
Saúde, Federação Brasileira de Hemofilia e Universidade Federal de Minas Gerais.

Os participantes deverão se inscrever em uma das categorias abaixo:

participantes com idade entre seis e nove anos.
participantes com idade entre dez e quinze anos.
participantes com idade entre dezesseis e vinte e um anos.
participantes com idade superior a vinte e um anos.

A redação deverá ser escrita em letra legível ou digitada em fonte Times New Roman, tamanho
12, espaçamento de linha simples 1,0, com o mínimo de 10 (dez) linhas e máximo de 15 (quinze)
linhas, com caneta esferográfica azul, em folha branca, identificada pelo nome do autor e a
categoria em que será inscrito, colocado em um envelope lacrado identificado com o nome do
autor e endereço do Ministério da Saúde e postado nos Correios.

I) Juntamente com a redação, deverão ser enviados este regulamento devidamente

Apaz no mundo começa em mim...

CategoriaA:
Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:

preenchido
com nome completo, telefone, endereço com CEP e data de nascimento assinado pelo autor ou
responsável (para menores de 18 anos) e cópia de documento de identidade ou certidão de
nascimento para comprovação da idade.
II) Cada participante poderá concorrer com apenas uma redação, que deverá ser entregue de
acordo com as condições estabelecidas no item I.

QUEM PODE PARTICIPAR

CATEGORIAS

APRESENTAÇÃO DAS REDAÇÕES

NORMAS DO REGULAMENTO

Regulamento


