
Arquidiocese de Belém 

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência 

Edital I CONCURSO DO CARTAZ DA FESTIVIDADE 2022 

A Paróquia Nsª Srª Mãe da Divina Providência, localizada no Conjunto Providência Avenida Sul, n° 1395, bairro 

da Maracangalha em Belém do Pará, na Região Episcopal Santa Cruz, Arquidiocese de Belém, vem tornar público a 

todos os seus paroquianos e demais interessados, o início do processo de escolha do Cartaz da Festividade de 

Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, a festividade vai ser realizada em novembro desde ano. 

O presente concurso tem como objetivo escolher a identidade visual (cartaz) da festividade. Este edital 

pretende oferecer elementos teóricos que ajudem a elaboração da arte, além de estimular a criatividade dos 

artistas.  Para isso, o número de participantes é ilimitado e cada candidato (a) poderá apresentar somente uma 

proposta de criação. 

Ademais, o envio da arte representa a adesão incondicional do candidato às disposições seguintes, das quais 

não será possível alegar desconhecimento acerca delas. Por isso, ao inscrever sua proposta de identidade visual, o 

(a) candidato (a) assinará o termo de cessão gratuita dos direitos de imagem e reprodução pela FESTIVIDADE, 

inclusive para fins comerciais de divulgação da instituição em todos os eventos que participar. A arte selecionada 

poderá representar a instituição em seus documentos, meios eletrônicos, folders, banners, envelopes, cartazes, 

cartões, bem como em suas publicações e demais peças, a critério desta PARÓQUIA. As informações prestadas pelo 

participante acerca da autoria da identidade visual são de sua inteira responsabilidade, estando a P ARÓQUIA isenta 

de qualquer prejuízo advindo de informações falsas ou inexatas apresentadas pelo participante. Por fim, toda e 

qualquer pessoa (física ou jurídica) está apta a participar deste concurso, com exceção dos membros da equipe 

executiva da FESTIVIDADE 2022. 

 

I. OBJETIVO DA FESTIVIDADE 

A PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA realizará sua festividade a nível paroquial no ano 

presente visando sobretudo a EVANGELIZAÇÃO em todas as áreas do seu território, sendo sal da terra e luz do 

mundo (cf. Mt 5, 13-14) nessa realidade renhida da sociedade contemporânea. Por este motivo, serão utilizados todos 

os meios possível para alcançar muitos corações a Nosso Senhor. Nesse sentido, vivendo o espírito sinodal nesta 

Arquidiocese, a Paróquia trabalhará com todas as suas comunidades, pastorais, grupos e movimentos em prol deste 

propósito, querendo tornar-se “tudo para todos, afim de salvar alguns a qualquer custo” (1Cor, 9, 22). Também, 

caminhando com a dimensão espiritual e missionária, se buscará a PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, desejando ser a voz que clama do deserto (cf. Is 40, 3) da vida, levando o amor de Deus a toda a criatura, 

especialmente as mais necessitadas e que estão nas periferias morais humanas. Por fim, deseja-se um período de 

convivência e fraternidade social, à luz do pedido do Santo Padre, o Papa Francisco, onde, reunidos em volta da 

Eucaristia, seja ratificada a união e a vida comunitária, como a dos primeiros cristãos que tinham tudo em comum 

(cf. At 2, 44). 

 

 



II. OBJETIVOS DO CARTAZ 

Considerando a era digital em que se encontra o mundo atual, esta identidade visual objetiva divulgar o 

evento proposto para torna-lo conhecido e acessível em todas as plataformas digitais e físicas possíveis. Também, 

será uma oportunidade de renovação e valorização dos artistas locais e também de outras localidades para que 

sejam reconhecidos o potencial artístico de tantos irmãos e irmãs que, de alguma forma, conectam-se a com a 

devoção a nossa senhora. Por fim, deseja-se apresentar uma paróquia jovem e sensível aos anseios 

contemporâneos, indo além das fronteiras territoriais.  

 

III INSCRIÇÃO  

1. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Paróquia (terça-feira a sábado, das 09h às 12h e das 15h às 19h) 

ou pelo endereço eletrônico, a iniciar-se a partir do lançamento oficial. 

2. Cadastro Impresso: O(a) candidato(a) interessado(a) deve preencher uma ficha na secretaria portando RG, CPF, 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E Nº DE WHATSAPP. 

3. Cadastro Digital: O(a) candidato(a) deverá preencher uma ficha (link da inscrição será anexado nas nossas redes 

sociais), portando RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E Nº DE WHATSAPP. 

4. No ato da inscrição o (a) candidato(a) deverá assinar um temo de compromisso permitindo as alterações. 

5. O cartaz será acompanhado do termo de cessão de direitos autoras “VER ANEXO”, sem o qual o (a) autor (a) estará 

impossibilitado de participar do concurso, dando o uso de direito somente a Paróquia Nossa Sra Me da Divina 

Providência, da Região Episcopal da Arquidiocese de Belém-PA. 

6. Cada candidato (a) poderá concorrer somente com um (1) trabalho. 

IV – CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO VISUAL  

1. O Cartaz deverá conter, além da arte, o tema da FESTIVIDADE, e primar pela técnica e criatividade, mas acima de 

tudo pela inspiração e meditação que o tema pode trazer.  

2. Visibilizar uma mensagem clara, objetiva e possível de ser vista e lida e entendida a uma razoável distância (5m). 

A ideia do Tema deve ser facilmente assimilada pelos fiéis devotos nas imagens elaboradas.  

3. Apresentar uma mensagem que chame a atenção criando um significado no interlocutor.  

4. Não sobrecarregar o Cartaz (dizeres, imagens/desenhos...) – Pois, quando acontece, confunde e diminui a 

assimilação da mensagem forte desse instrumento/meio de divulgação.  

5. Pensar uma arte viável para ser aplicada além do Cartaz, como por exemplo: adesivo, camiseta, bonés...  

6. Na parte superior deve colocada apenas “Festividade”; na inferior, o tema; e na parte mais abaixo detalhes tais 

como; data, endereço, brasões da Arquidiocese e da Paróquia (ver estilo do cartaz do círio de Nazaré de 2022).  



V. Entrega e Proposta 

Cada proposta deverá atender às seguintes característica:  

1. A Arte final dos trabalhos concorrentes deverá contemplar o Tema da Festividade desde ano: "MARIA, MODELO DE 

UNIDADE E MISSÃO”. 

2. Imagem oficial de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência venerada na Igreja Matriz, que será disponibilizada ao 

participante após inscrição. 

3. Cores padrões para a produção do cartaz; mostarda, dourado e amarelo. 

4. Os trabalhos deverão ser apresentados em arte computadorizada e salvos nos programas de criação e edição - 

Photoshop, em tamanho A3 (420 x 297cm), na orientação de retrato e resolução suficiente para a leitura de texto e 

quaisquer conteúdos contidos na arte (sugerimos 300 pixels). 

5. Entrega do arquivo pode ser PEN DRIVE na secretaria da paróquia ou enviar para o endereço eletrônico, sendo 

possível qualquer alteração. Não poderá conter qualquer indicação que possibilite a identificação.  

VI. PRAZO E DESCLASSIFICAÇÃO 

1. O prazo final para a entrega dos trabalhos concorrentes está definido para o período 01 de junho a 03 de agosto 

do ano em curso, dia de Nossa Senhora dos Anjos, no horário comercial na secretaria paroquial ou por endereço 

eletrônico.  

2. Serão desclassificados os candidatos que entregaram suas propostas.  

a. Após o prazo. 

b. Sem o arquivo digital. 

c. Fora dos formatos técnicos exigidos. 

d. Sem a autorização de alterar alguns detalhes da obra. 

e. Sem a autorização da concessão de Direitos Autorais. 

 

 

 



VII. ETAPAS DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA DO CARTAZ 

1. Os trabalhos concorrentes serão submetidos ao julgamento de editores de imagem, para verificação do 

cumprimento das exigências deste edital, a realizar-se no dia 03 de agosto vindouro. 

2. Em segunda fase todos os cartazes apreciados e aprovados serão expostos em uma plataforma, onde se 

disponibilizará o link para votação por meio do Google Forms, a fim de que possam analisar e fazerem sua escolha. 

Assim, os 50% por maioria de votos passar para a terceira fase será no dia 05 de agosto, dia de Nossa Senhora 

das Neves 

3. Na terceira fase, os cartazes serão avaliados por uma bancada formada por 15 (quinze) profissionais da área de 

marketing e publicidade na região metropolitana de Belém e fora da mesma. Estes definirão os três cartazes que 

estão de melhor acordo com o solicitado pela comissão. Isso ocorrerá no dia 30 de agosto, dia de Nossa Senhora 

de Natividade.  

4. Por fim, os três cartazes serão apresentados à direção para a última apreciação. Na ocasião será definido o que 

representará a festividade de 2022. Ele será apresentado no dia 12 de setembro, Santíssimo nome de Maria,, em 

Missa Solene na Igreja Matriz às 19:00 h, seguida por um coquetel.  

VIII. CONDECORAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Todos os participantes receberão um troféu personalizado do evento, como também uma comenda FILHO DA 

PROVIDÊNCIA. 

O (a) autor (a) do cartaz escolhido será premiado (a) com:  

1. Troféu personalizado; 

2. Comenda FILHOS DA PROVIDENCIA; 

3. Todos os materiais impressos com a artes do (a) candidato (a) da criação e duas copias de tudo que for produzido. 

3. Além de ter o seu nome (ou da equipe) citado nas redes sociais, bem como nos textos e nas artes impressas. 

A premiação acontecerá no dia xx de setembro, no centro de eventos Dom Tadeu Prost, com todos os inscritos, na 

qual receberão as suas placas e comendas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA 

Conjunto Providência, Av. Sul,1396 , Maracangalha – Belem-PA CEP 66110-071 

 

ENDEREÇO ELETRONICO 

E-mail: cartazprovidencia@gmail.com  -  WhatsApp (91) 3263-2908  

 

O presente edital do I CONCURSO DO CARTAZ DA FESTIVIDADE entra em vigor 

a partir desta data 31 de maio as 19h, na solenidade de VISITAÇÃO DE NOSSA 

SENHORA, durante a Santa Missa, onde se festeja 38 anos da inauguração 

do templo, ocorrido no de 1984.  

 

 

 

Pe Gelcimar Sousa Santos 

Pe Davi Nascimento Pantoja 


