
 

 

 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
EDITAL n°02/2021 

CONCURSO PARA ESCOLHA DE NOVO LOGOTIPO E LOGOMARCA 

 
NOTA INFORMATIVA I:   

“A Comissão Organizadora do Concurso Novo Logotipo e Logomarca da Fundação Cultural 
Palmares – Edital nº 002/2021, com intuito de contribuir no entendimento dos critérios 
estabelecidos para efetivação e habilitação das inscrições para o Concurso, esclarece que: 

I) Os anexos I, II e III do Edital nº 002/2021 – Concurso Novo Logotipo e Logomarca estão 
presentes no próprio Formulário do Google Forms, cujo link encontra-se disponibilizado no item 
4.1 do edital; 

II) À medida que o (a) candidato (a) finalizar o preenchimento dos dados solicitados no Formulário 
de Inscrição e clicar em “Próxima”, ao final da página, surgirão novas caixas de informação (sobre 
o Anexo II e III) para preenchimento; 

III) Conforme o item 4.1.2 do Edital, a proposta deverá ser apresentada em 02 (duas) diferentes 
cores: versão multicolorida e versão preto e branco (positivo e negativo); 

IV) Cada versão deverá assegurar a qualidade da configuração face fundos monocromáticos, 
fundos escuros ou claros e fundos fotográficos. 

V) Cada uma das versões relacionadas nos itens 4.1.1 e 4.1.2 do Edital e citadas acima, deverão 
conter, obrigatoriamente, a proposta em três tamanhos, produzidas e enviadas em arquivos 
individuais: 

Menor – 3 cm x 2 cm; 

Intermediária – de livre escolha; e 

Maior – 18 cm x 12 cm. 

Ou seja, a proposta deverá ser encaminhada contendo, no mínimo, 06 arquivos – versão 
multicolorida e versão preto e branco, ambas nos 3 tamanhos, em qualquer extensão escolhida 
(JPG ou PNG). 

Ao candidato que já se inscreveu e verificou algum erro cometido, lembramos que é facultado o 
reenvio de uma nova inscrição com as devidas correções, sendo considerada uma proposta 
válida aquela encaminhada por último (data e hora), conforme item 7.12 do Edital e no prazo 
estabelecido no item 5-b, ou seja, até às 18h00 de 30/09/2021″. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO 

Participe! 
Fundação Cultural Palmares. 

 


