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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Edital nº Retificação 001/2020 de 28 de julho de 2020.
Concurso para a seleção da Identidade Visual da Semana do Audiovisual:
Luz, Câmera, Recôncavo
O Curso de Graduação Tecnológica em Produção Multimídia, vinculado ao Instituto Federal da
Bahia – Campus Santo Antônio de Jesus, torna pública e estabelece a retificação do Edital Nº
001/2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital para o
concurso de criação de marca gráfica que será utilizada na identidade visual da Semana do
Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo, evento que deverá integrar o calendário anual de
atividades culturais do Campus Santo Antônio de Jesus.

ONDE SE LÊ:
1.1 O presente concurso tem o objetivo de selecionar proposta de marca gráfica para a Semana do
Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo e está aberto a estudantes regularmente matriculados em
qualquer curso superior de graduação ou graduação tecnológica no território nacional. Aceitar-seão propostas desenvolvidas individualmente ou em duplas, porém, é vetada a participação de
membros da comissão organizadora do evento.
LEIA-SE:
1.1 O presente concurso tem o objetivo de selecionar proposta de marca gráfica para a Semana do
Audiovisual: Luz, Câmera, Recôncavo e está aberto a estudantes regularmente matriculados em
qualquer curso de nível médio, superior de graduação ou graduação tecnológica no território
nacional. Aceitar-se-ão propostas desenvolvidas individualmente ou em duplas, porém, é vetada a
participação de membros da comissão organizadora do evento.

ONDE SE LÊ:
2.3 A submissão deverá vir acompanhada do/s nome do/a/s participante/s, cópia do comprovante
de matrícula em curso de graduação ou graduação tecnológica, e os contatos de e-mail e telefone.
LEIA-SE:

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1870053&infra_siste…
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2.3 A submissão deverá vir acompanhada do/s nome do/a/s participante/s, cópia do comprovante
de matrícula em curso de nível médio, graduação ou graduação tecnológica, e os contatos de email e telefone.

Santo Antônio de Jesus, 28 de julho de 2020

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS,
Diretora Geral Pro Tempore do Campus Santo Antônio de Jesus, em 28/07/2020, às
08:43, conforme decreto nº 8.539/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1540252 e o código CRC 3814AE76.
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