
Regulamento do Concurso Cultural para seleção da Logomarca do Plano Municipal 
do Livro e da Leitura da cidade de São Paulo – PMLL/ SP 

 
1. APRESENTAÇÃO:  
O Grupo de Discussão (GD) do Plano Municipal do Livro e da Leitura da cidade de São Paulo 
– PMLL/SP - criado em 2012, por agentes culturais e representantes de várias instituições e 
entidades com atividades voltadas para a leitura, livro, bibliotecas e cultura, lança o concurso 
cultural para seleção da sua logomarca oficial.  
 
2. OBJETIVO DO PMLL/ SP:  
O Plano tem a finalidade de garantir o estabelecimento de políticas públicas especificamente 
voltadas para a promoção do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas públicas, 
escolares e comunitárias a todos os cidadãos do Município. 
 
3. REGULAMENTO:  
3.1 O presente concurso cultural objetiva selecionar a logomarca oficial do PMLL/ SP.  
3.2 A logomarca proposta deve traduzir o objetivo do PMLL/ SP exposto no item 2 deste 
Regulamento.  
 
4. DOS PARTICIPANTES:  
4.1 Poderá participar qualquer pessoa interessada em contribuir com o PMLL/ SP.  
4.2 Cada participante poderá inscrever até 3 (três) trabalhos neste concurso cultural.  
4.3 Não poderão participar do concurso os seus julgadores bem como os membros da comissão 
organizadora da PMLL/ SP.  
 
5. DAS INSCRIÇÕES:  
5.1 O trabalho deve ser enviado ao e-mail logomarca_pmllsp@outlook.com em arquivo 
anexado com o nome LOGOMARCA PMLL.  
5.2 No mesmo e-mail deve ser anexada, em outro arquivo, a Ficha de Inscrição, contendo a 
Declaração de cessão do direito de autor (devidamente assinados).  
5.3 Os arquivos deverão ser encaminhados no período de 16 de setembro a 18 de outubro do 
corrente ano.  
5.4 A imagem deverá ser enviada em um dos seguintes formatos: JPEG, PDF ou PSD, com 
resolução mínima de 300 dpi.  
5.5 Não é permitida nenhuma identificação do participante do concurso no arquivo da imagem.  
 
6. DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO  
6.1 A comissão julgadora será integrada por 05 membros indicados pela Comissão organizadora 
do concurso;  
6.2 Somente serão julgadas as produções inéditas e originais;  
6.3 A comissão julgadora selecionará a produção conforme os critérios: criatividade, originalidade, 
comunicação, aplicabilidade, relação com conceito e objetivo do PMLL/ SP.  
6.4 A comissão julgadora reserva-se o direito de não selecionar nenhum dos trabalhos, se 
considerar que os objetivos do concurso não foram atendidos.  
6.5 O resultado do concurso será anunciado no dia 25 de novembro de 2013 no endereço 
https://www.facebook.com/pmllsp. 
6.6 O vencedor será comunicado por email. 
6.7 O autor da produção selecionada será premiado com um kit de livros. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
7.1 A decisão da comissão julgadora será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo 
qualquer recurso pelo participante.  
7.2 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão julgadora do concurso.  
MAIS INFORMAÇÕES COM A COMISSÃO ORGANIZADORA PELO E-MAIL: 
logomarca_pmllsp@outlook.com 
Comissão organizadora: 

João Luiz Marques (Fórum Mudar São Paulo) 
Maria Nilda Rodrigues– Bibliaspa (Biblioteca/Centro de Pesquisa América do Sul - Países Árabes) 

Paulo Daniel Farah – Bibliaspa (Biblioteca/Centro de Pesquisa América do Sul - Países Árabes) 
Waltemir J. Belli Nalles – Centro Cultural São Paulo 



 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO LOGOMARCA PMLL/SP 

 
 
NOME do AUTOR da LOGOMARCA:_________________________________________ 
 
RG: ____________ Órgão Emissor: _______        CPF:____________________  
 
Data de Nasc.: __/___/____ Naturalidade:______________________UF:________  
 
Endereço: _________________________________________________________  
 
Bairro: ________________  Cidade:__________  UF:__ CEP: _________________ 
 
Telefone: (   ) __________________             Celular: (   )________________________ 
 
E-mail: ______________________________  
 
ASSINALE:  
( ) Envio digital (por e-mail) da Logomarca  
( ) Declaração conforme Item 5.2 do Regulamento:  
“Declaro que li e tenho plena ciência do REGULAMENTO e de que em caso de escolha 
da arte da logomarca de minha autoria esta será cedida para uso do GD do PMLL/SP, 
passando a ser desta todos os direitos reservados”.  
 
 
 
__________________________________________  
Assinatura do Candidato 


