REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT
DA CAMISA DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO EM ÂMBITO
DA DIOCESE DE GARANHUNS - PE

Garanhuns
Fevereiro de 2022

Diocese de Garanhuns / PE
REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT
DA CAMISA DA PASTORAL DA COMUNICAÇÃO EM ÂMBITO
DA DIOCESE DE GARANHUNS - PE

APRESENTAÇÃO
A Pastoral de Comunicação da Diocese de Garanhuns propõe a
confecção de uma camisa padronizada, para ser usada por todos os agentes
de comunicação em âmbito diocesano. Nesse sentido, a PASCOM, com a
finalidade de incentivar aos agentes de comunicação das (Pastorais de
Comunicação das Paróquias da Diocese de Garanhuns), a demonstrarem
suas habilidades, criatividades e participação direta na criação da camisa a
ser usada por todos agentes em âmbito diocesano.

Do Concurso:
1. Criação de um modelo, que contenha a logomarca padrão da Pastoral
da Comunicação (PASCOM), conforme as normas da (PASCOM
BRASIL).
1.1 Nas cores e padrões segundo determina a Pascom Brasil.
Segue link para acesso do manual https://pascombrasil.org.br/
1.2 A contar a partir da abertura oficial do concurso no dia 19 de
Fevereiro pela coordenação diocesana, onde segue a partir desta data as
inscrições até o dia 19 de Março dia do nosso padroeiro São José.

Regulamento:
2. Este concurso se destina exclusivamente para agentes da Pascom do
território da Diocese de Garanhuns que pertença à paróquia a qual pertença;
2.1 As equipes da Pastoral de cada paróquia deverão escolher um
agente que possua habilidades em artes gráficas (designer), para criar o
modelo desta camisa;
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2.2 Cada Pascom Paroquial dentro do seu vicariato em primeiro
momento concorrerão entre o seu vicariato;
2.3 As equipes separadas por Vicariatos concorrerão dentre as
paróquias que compõem o vicariato; Saindo assim um modelo por vicariato
para em segunda etapa concorrerem a nível Diocesano.
2.4 A primeira fase do concurso e julgamento será em 16 de Abril,
onde os mesmos deverão entregar suas artes até o dia 31 de Março.
2.5 A escolha do desenho escolhido dentro do vicariato deverá ser
escolhido dentro do prazo conforme este descrito dentro do prazo no item
quatro.
3. Estes modelos escolhidos por vicariatos deverão ser julgadas por um júri
de escolha da Diocese e da Pascom Diocesana.
3.2
Será mantido o sigilo que qual paróquia a camisa escolhida
para participar da fase final do concurso. Cada vicariato receberá um
código. Este código só será conhecido após escolha pelo júri do vencedor
“desenho”, este código ficará em um envelope lacrado e selado e só será
aberto após a escolha do desenho ganhador pela comissão organizadora no
dia 29 de Maio no dia Mudial das Comunicações Sociais em horário a ser
divulgado no prazo de 8 dias antes.
“Escutai!” é o tema da mensagem do Papa Fracisco para o 56º Dia
Mundial das Comunicações Sociais.

4. O concurso terá início no dia da divulgação oficial e prazo de 45 dias
para entrega dos desenhos em envelope selado a comissão organizadora,
caso este prazo não seja cumprido à paróquia será desclassificado e não
poderá mais participar do concurso.

Conclusão:
5. O desenho da camisa ganhadora se tornará oficial em toda diocese de
Garanhuns e todos os agentes da pascom só poderão usar este modelo
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como forma de unidade dentro da Diocese, anulando assim quaisquer
outros modelos em território paroquial ou diocesano.
6. A Pascom vencedora do concurso ganhará um prêmio como forma de
agradecimento.
7. A fase final do concurso e julgamento será em 29 de Maio de 2022, no
dia Mudial das Comunicações Sociais em horário a ser divulgado no prazo
de 8 dias antes.
“Escutai!” é o tema da mensagem do Papa Fracisco para o 56º Dia
Mundial das Comunicações Sociais.
8. A PASCOM Diocesana de Garanhuns, dentro das suas atribuições se for
necessário poderá fazer outro(s) acréscimos a este edital.
9. O ganhador do concurso não terá nenhum direito autoral sobre o desenho
e modelo, este passa a ser de responsabilidade da PASCOM DIOCESANA.

__________________________________________________________
COORDENADOR - PASCOM DIOCESE DE GARANHUNS

GARANHUNS, 19/02/2022

Pascom Diocese de Garanhuns

Página 4

