
 
 
 
 
 

 

 

EDITAL DE CONCURSO ARTÍSTICO 

 

 

1  DOS OBJETIVOS E PARTICIPANTES 

 

1.1   O presente Edital tem como objetivo a seleção de uma obra, que será 

adquirida pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15.ª 

Região – AMATRA XV, consistente em um quadro com pintura, que 

permanecerá exposto na sede da AMATRA XV, na sala da Presidência. 

 

1.2 O tema da obra é: “Poder, Ética, Espiritualidade e Eficácia da 

Justiça”. 

 

1.3  Podem participar do presente concurso artístico: 

 

1.3.1  Associados da AMATRA XV. 

 

1.3.2  Associados das Associações Nacionais de Magistrados que a 

AMATRA XV integra: Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 

ANAMATRA. 



 
 
 
 
 

 

1.3.3  Membros institucionais das Associações Nacionais mencionadas no 

subitem 1.3.2. 

 

1.3.4  Pessoa indicada por qualquer dos filiados Associações mencionadas 

nos subitens 1.3.1 a 1.3.3, indicação essa limitada a uma por Associado. 

 

2 DAS ESPECIFICAÇÕES DAS TÉCNICAS E ARTÍSTICAS E 

OBRA 

 

2.1  A tela deverá ter dimensões mínimas de 1,50m x 1,0m (um metro e 

meio de comprimento por um metro de altura) e máxima de 2,50m X 

1,50m (dois metros e meio de comprimento por um metro e meio de 

altura). 

 

2.2  Não é necessário que a tela seja apresentada com a moldura. 

 

2.3  O candidato poderá utilizar quaisquer tipos de tintas e cores e, 

inclusive, misturar as tintas e cores que considerar compatíveis: a óleo, para 

pintura em tecido, acrílica (fosco ou brilhante) nanquim, guache e aquarela.  

 

3 DAS INSCRIÇÕES 

 



 
 
 
 
 

 

3.1 As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 30/10/2020, mediante 

remessa de e-mail ao seguinte endereço eletrônico: 

falecom@amatraxv.org.br. 

 

3.2  Não serão aceitas inscrições por outro formato. 

 

3.3  No e-mail de inscrição devem constar os dados pessoais do artista e, 

se indicado por Associado, também o nome do Associado. 

 

3.4 Ficam ratificadas as inscrições enviadas no prazo mencionado no 

edital anterior. 

 

3.5 A inscrição, nos moldes dos subitens 3.1 a 3.4, importará, 

automaticamente, em expressa anuência a todos os termos do presente 

Edital, concordância com a transmissão da propriedade da obra premiada à 

AMATRA XV e autorização de exposição pública e jornalística da obra 

premiada e de todas as demais obras participantes do concurso, em 

qualquer local e data, a critério e às expensas da AMATRA XV. 

 

4. DO PRAZO DE ENVIO DAS OBRAS 

 

4.1  Os candidatos inscritos deverão enviar uma imagem de seu trabalho 

em formato de foto (extensão .JPG) para o e-mail mencionado no subitem 

3.1, mencionando as dimensões específicas da obra, até o dia 15/11/2020. 



 
 
 
 
 

 

4.2  Não serão aceitos e-mails com imagem do trabalho enviados após a 

data do subitem 4.1 (ou seja, a partir de 0h do dia 16/11/2020), nem em 

extensão diversa da especificada. 

 

5 DA ESCOLHA DA OBRA VENCEDORA 

 

5.1  A escolha da obra vencedora será feita mediante consulta eletrônica 

aos Associados da AMATRA XV, após validação e seleção por uma 

Comissão formada pelo Presidente da AMATRA XV, pelo Diretor Cultural 

da AMATRA XV e por mais um Associado, já escolhido pela Diretoria da 

AMATRA. 

 

6 VALIDAÇÃO E SELEÇÃO 

 

6.1 A validação pela Comissão mencionada no subitem 5.1 considerará o 

atendimento das especificações artísticas e técnicas (item 2), bem como a 

observância do tema definido no subitem 1.2. 

 

6.2.1 A partir da totalidade das obras enviadas pelos inscritos, a Comissão 

selecionará as três que considerar mais qualificadas, atribuindo notas de 0,0 

a 10,0 para cada uma das obras inscritas, conforme critérios do subitem 6.1.  

 

 



 
 
 
 
 

 

6.2.2 Se, por qualquer motivo, a análise da obra por foto ficar prejudicada, 

a Comissão poderá deliberar sobre o seu deslocamento até local indicado 

pelo inscrito ou pelo custeio da remessa da obra até determinado local, com 

a finalidade de analisar o trabalho presencialmente. 

 

6.2.3  A seleção das 3 obras que serão submetidas à escolha ocorrerá até 

30/11/2020. 

 

7 ESCOLHA 

 

7.1  A escolha pelos Associados da AMATRA XV mencionada no 

subitem 5.1 se dará a partir das três obras selecionadas pela Comissão, 

conforme subitem 6.2.1. 

 

7.2  A escolha ocorrerá mediante consulta eletrônica aos Associados da 

AMATRA XV, no período de 1º/12/2020 a 10/12/2020, via site e 

aplicativo da AMATRA XV. 

 

7.3  Durante o período de consulta eletrônica do subitem 7.2 

permanecerão exposta nas redes sociais da AMATRA XV e nas 

plataformas do subitem 7.2 uma foto de cada uma das três obras 

selecionadas pela Comissão. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

7.4 O resultado da consulta será informado por e-mail e pelas redes 

sociais, site e aplicativo da AMATRA XV até o dia 16/12/2020. 

 

8 DA PREMIAÇÃO 

 

8.1 O vencedor do certame será contemplado com premiação em 

dinheiro no valor líquido de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

8.2 O montante acima será depositado em uma conta bancária indicada 

pelo vencedor em até 15 dias da divulgação do resultado, no mesmo e-mail 

da inscrição (subitem 3.1). O depósito ou transferência ocorrerá em até dez 

dias de referida indicação. 

 

9  DOS TRIBUTOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

9.1  A AMATRA XV ficará responsável por providenciar a 

documentação legal necessária referente à aquisição da obra, bem como o 

recolhimento dos tributos, se houver. 

 

10.  DOS DIREITOS AUTORAIS, DE IMAGEM E CONEXOS 

 



 
 
 
 
 

 

10.1  Os candidatos são pessoalmente responsáveis pela originalidade e 

titularidade das obras, sendo de responsabilidade única, exclusiva e 

irrestrita do inscrito a observância e regularização de toda e qualquer 

questão concernente a Direitos Autorais, Conexos e de Imagem relativos às 

obras, à exposição e à documentação encaminhada para o processo de 

seleção. 

 

10.2  Ficam cedidos à AMATRA XV todos os direitos de documentar e 

fazer uso das imagens das obras participantes do certame, por meio de foto, 

vídeo, texto, site ou qualquer outro meio de registro e divulgação, durante 

todas as etapas de realização da proposta, bem como posteriormente à 

aquisição da propriedade. 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES DA AMATRA XV 

 

11.1 Divulgar a abertura, etapas e demais detalhamentos do presente 

concurso e tornar público o seu resultado. 

 

11.2  Comunicar o resultado do concurso diretamente a todos os 

candidatos que participarem do certame, por e-mail. 

 

11.3  Providenciar o transporte, e custos decorrentes, da obra vencedora ou 

de outras, a pedido da Comissão, até a sede da AMATRA XV ou local 

indicado pela Comissão. 



 
 
 
 
 

 

11.4  Custear despesas de deslocamento da Comissão ao local onde o 

inscrito indicar, na hipótese de ser necessária a análise presencial da obra. 

 

11.5  Providenciar a moldura e sua inserção na respectiva obra, bem como 

a sua instalação na sede da AMATRA XV. 

 

12 DAS OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS 

 

12.1 Cumprir as regras e prazos deste Edital. 

 

12.2  Arcar com os custos relacionados à confecção da obra. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1  Os custos não especificados neste Edital, se houver, correrão por 

conta e risco do candidato que participar do certame. 

 

13.2  Quaisquer esclarecimentos aos interessados serão prestados pela 

Comissão referida no subitem 5.1, devendo, os questionamentos, ser 

enviados por intermédio do mesmo e-mail utilizado para inscrição (subitem 

3.1). 

 



 
 
 
 
 

 

13.3  É condição para participação no concurso estar, o Associado 

candidato ou o Associado responsável pela indicação de outra pessoa, em 

dia com as contribuições associativas. 

 

13.4  O candidato ou o indicado pelos Associados poderão concorrer com 

quantas obras quiserem. 

 

13.5  Eventuais casos omissos serão decididos pela Comissão referida no 

subitem 5.1. 

 

 

  Campinas, 5 de outubro de 2020. 

 

 

 

JUIZ CÉSAR REINALDO OFFA BASILE 

PRESIDENTE DA AMATRA XV 


