Sindicato dos Trabalhadores da Educação Superior
do Estado de Mato Grosso – SINTESMAT
Fundado em 25 de fevereiro de 2008

EDITAL DO CONCURSO “IDENTIDADE VISUAL DO SINTESMAT – SINDICATO
DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO”

1. Titulo do Concurso
“Identidade visual do Sintesmat – Sindicato dos Trabalhadores da Educação
Superior do Estado de Mato Grosso”

2. Objetivos
2.1 Integração dos servidores sindicalizados de maneira participativa.
2.2 Selecionar a nova Identidade Visual do Sindicato por meio de concurso.

3. Publico Alvo
3.1. Profissionais sindicalizados ao SINTESMAT.
3.2. Público em geral

4. Duração do Concurso
4.1 O concurso acontecerá de 19 de outubro a 11 de novembro de 2015.
4.1.1. Período de inscrições de 19 de outubro a 03 de novembro.
4.1.2. Deferimento das inscrições: 04 de novembro
4.1.3. Pré-Votação do Conselho de Diretores se houver mais de 05
inscritos: 5 de novembro
4.1.4. Votação nas seccionais: 09 de novembro.
4.1.5. Votação do Conselho de Diretores se houver empate: 10 de
novembro
4.1.6. Resultado e divulgação do ganhador: 11 de novembro.

5. Local de Execução
5.1 Sede do Sintesmat e seccionais.
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6. Disponibilização das Identidades
6.1 Via e-mail para os membros do Conselho Diretor (se houver mais de 05
escritos)
6.2 Via e-mail para realização de votação presencial para todos os filiados

7. Da Participação no Concurso
7.1. As inscrições devem ser feitas encaminhando e-mail com a proposta de
identidade visual e aplicações* e a ficha de inscrição para o endereço
eletrônico sintesmat@gmail.com.
7.2. O início da vigência deste regulamento será de 19 de outubro de 2015,
quando começam as inscrições e se encerrará no dia 11 de novembro com a
divulgação do resultado final.
7.3. Cada participante só poderá concorrer com uma Identidade.
7.4. As propostas serão avaliadas das seguintes maneiras:
7.4.1. Por meio de pré-votação no caso de haver mais de 05 inscrições;
7.4.2. Por meio de votação presencial nas seccionais;
7.4.3. Por meio de votação do conselho de Diretores, se houver
empate;
7.5. Fica vetada a inscrição de membros do Conselho Diretor;
7.6. O ganhador deverá enviar termo de cedência de direitos autorais ao
Sintesmat, doando o direito de reprodução, direitos autorais, por tempo
indeterminado

8. Premiação
8.1 O vencedor será premiado com o valor em dinheiro de R$1.000,00 (um
mil reais), a serem depositados/transferidos para sua conta corrente ou
poupança.
8.2 O vencedor compromete-se a assinar o termo de cessão de direitos
autorais.
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CONCURSO “IDENTIDADE VISUAL DO SINTESMAT – SINDICATO DOS
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO”
APÊNDICE A – APLICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DE IDENTIDADE VISUAL



A forma de apresentação do projeto deve ser em .PDF e .CDR



A identidade visual deve ser obrigatoriamente composta por símbolo + logotipo



A identidade visual pode ser desenvolvida com previsão de positivo e negativo (não
obrigatório)



A logomarca deve ser desenvolvida em traços vetoriais positivo/negativo, sendo uma
versão principal colorida (máximo 04 cores), uma versão em tons de cinza
positivo/negativo, uma versão monocromática positivo/negativo



Apresentar o padrão de utilização da marca em todo o material institucional previsto
pela empresa: papel timbrado, envelope, camiseta, rótulo, frota, brindes (caneca) etc.



Deve-se especificar:


Cores institucionais



Alfabeto institucional



Alfabeto de apoio



Reserva de integridade



Redução máxima permitida



Não conter degrade
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CONCURSO “IDENTIDADE VISUAL DO SINTESMAT – SINDICATO DOS
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO”
APÊNDICE B – HISTÓRICO DO SINTESMAT

O SINTESMAT – Sindicato dos Técnicos da Educação Superior da Universidade do
Estado de Mato Grosso foi fundado em 25 de fevereiro de 2008, sob a presidência do
servidor MIGUEL RODRIGUES, que iniciou sua gestão aos 30 de abril do mesmo ano,
fomentando discussões acerca do Plano de Carreiras, iniciadas em 2007, trazendo diversas
melhorias para a categoria.
O mandato do foi finalizado pelo vice-presidente, EDER EUGÊNIO MUNHÃO que
iniciou seu mandato em 28 de maio de 2009, entregando ao próximo presidente em 2010,
com diversas questões sendo discutidas e várias outras votadas.
A Gestão 2011/2012 foi presidida pelo servidor MANOEL FERREIRA DA SILVA.
O servidor ODAIR JOSÉ DA SILVA, primeiro secretário da gestão anterior, assumiu
a presidência em 2012 após a renúncia dos então presidente e vice, e organizou a questão
legal das eleições para a próxima gestão.
Em sua primeira gestão (2013/2014), o atual presidente, LUIZ WANDERLEI DOS
SANTOS buscou regularizar a documentação do Sindicato, com atenção especial ao PCCS,
e aquisição do patrimônio, que é a Sede Própria que está sendo inaugurada. Começamos a
segunda gestão, com algumas modificações na Diretoria Executiva, continuando as
reformas na Sede, bem como as discussões para melhorias da carreira, com comissões e
reuniões regulares, entre elas a Resolução dos Motoristas, que visa regulamentar a função,
e a Resolução de Qualificação, para melhorias em tal aparato.
As conquistas são coletivas e graças a todos os sindicalizados estamos agora
inaugurando a Sede do Sintesmat para melhor atende-los.

Função do Sintesmat: defender a categoria de Trabalhadores da Educação Superior do
Estado de Mato Grosso

Palavras-chave: Sindicato, Categoria, Associativismo
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CONCURSO “IDENTIDADE VISUAL DO SINTESMAT – SINDICATO DOS
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO”

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato: __________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________

Telefones: __________________________________________________________
RG: _________________________________ Órgão Expedidor: ______________

CPF: __________________

E-mail: ____________________________________

___________________________________________________________________
Obs.: O candidato declara, neste ato, conhecer todas as regras para participação no
concurso, às quais se obriga a cumprir.
Ao se inscrever, o candidato cede todos os direitos autorais ao Sintesmat,
conforme regulamento.
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