
 

 

Pré-seleção Concurso Selo de 10 anos dos Institutos Federais 

Memorando circular 01/2017 

 

Salvador, 07 de novembro de 2017. 

 

Aos  

Servidores lotados em setores de comunicação do IFBA 

C/C: Setores de comunicação do IFBA 

Assunto: Pré-seleção Selo de 10 anos dos Institutos Federais 

 

Prezado comunicador, 

 

A Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional do IFBA (DGCOM) 

recebeu um ofício do CONIF propondo um concurso para a criação de um selo 

alusivo aos 10 anos dos Institutos Federais. Cada instituto poderá concorrer 

apresentando uma única proposta, encaminhada pelo gestor da comunicação. 

O autor da proposta vencedora (escolhida entre os IFs) será premiado com um 

iPhone 7 Plus (5,5 polegadas). A pré-seleção interna realiza-se com base no 

ofício nº 190/2017 do CONIF, em anexo, e com base neste memorando.  

 

Para participar da pré-seleção interna, o candidato deve atender às 

orientações abaixo: 

 

1 - Podem se inscrever servidores lotados em setores de comunicação do IFBA 

de todos os campi, inclusive aqueles lotados na DGCOM/Reitoria, desde que 

não façam parte da comissão organizadora e julgadora deste processo. 

2 - A inscrição para participar da pré-seleção vai do dia 07 de novembro de 

2017 até às 23h59 do dia 10 de novembro de 2017, e deve ser feita através 

do preenchimento de formulário disponível neste link: 

https://goo.gl/forms/T5f2qqvgtJuNO8rq2 . 

3 - O candidato receberá um e-mail de confirmação com o seu número de 

inscrição, até o dia 14 de novembro de 2017. Caso não receba, dentro deste 



 

 

prazo, entre em contato através do e-mail: concurso10anos@ifba.edu.br ou 

2102-0415 /0413 /0416. 

4 - A partir do recebimento do e-mail de confirmação, o candidato deverá 

enviar, até às 23h59 do dia 19 de novembro de 2017, para o e-mail 

concurso10anos@ifba.edu.br, aos cuidados de Milene, os seguintes arquivos 

digitais, de acordo com o ofício nº 190/2017/CONIF: 

 

a) um arquivo referente ao brandbook (conforme disposto no ofício do CONIF), 

em formato PDF, contendo a proposta de marca em 3 versões - multicolorida, 

monocromática e preto e branco -, inclusive aplicadas com as marcas do 

CONIF e do Instituto Federal; o brandbook também deverá contemplar a 

aplicação das 3 versões em fundos monocromáticos, escuros, claros e 

fotográficos; cada versão deverá conter 3 propostas de aplicação: reduzida (a 

30 mm), intermediária e ampliada – essas 2 últimas com dimensionamento de 

livre escolha. Esse arquivo deve ser salvo com o nome brandbook acrescido 

do número de inscrição do candidato. 

 

b) um arquivo que deverá conter a proposta vetorizada nas 3 versões indicadas 

(multicolorida, monocromática e preto e branco), em formato de Corel DRAW 

(.cdr) ou Adobe Illustrator (.ai). Esse arquivo deve ser salvo com o nome 

proposta acrescido do número de inscrição do candidato. 

 

Atenção:  

 

- Só serão aceitos arquivos salvos de acordo com a norma citada acima. 

Qualquer outra forma de nomeação será desconsiderada. Ao candidato, não é 

permita a identificação dos arquivos com seu nome, campus, cidade, ou 

qualquer outra sinalização.  

- É de inteira responsabilidade do candidato a integridade dos arquivos 

enviados. 



 

 

- O candidato não deve enviar qualquer arquivo para o e-mail da DGCOM ou 

de qualquer um dos seus departamentos (Relações Públicas, Design, 

Jornalismo) ou dos servidores da equipe que compõem essa diretoria. 

A comissão organizadora é constituída por Milene Almeida, secretária do 

gabinete da Reitoria, Ana Elisa Assunção e Gisele Paixão, ambas relações 

públicas da DGCOM e Mariucha Ponte, programadora visual da DGCOM. As 

três últimas servidoras também compõem a comissão julgadora desta pré-

seleção. Nenhuma das servidoras citadas acima concorrerão ao prêmio e nem 

terão acesso à identidade dos autores. 

 

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 23 de novembro de 2017, por 

e-mail e pelo SEI. A proposta pré-selecionada será enviada ao CONIF no dia 

24 de novembro de 2017, para representar o IFBA. 

 

Os critérios para a pré-seleção seguem aqueles dispostos no ofício 190/2017 

do CONIF: conceito; originalidade; aplicabilidade; criatividade; inovação; 

composição; harmonia com as marcas do CONIF e do Instituto Federal; grau 

de leitura em redução e ampliação; e acessibilidade visual. 

 

As situações não previstas neste memorando serão resolvidas pela comissão 

organizadora. 

 

Confira no ofício 190/2017/CONIF o cronograma de atividades. 

 

Mais informações: concurso10anos@ifba.edu.br ou 2102-0415 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 


