DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA
CONCURSO DE REDAÇÃO
“A INDÚSTRIA INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO”
APRESENTAÇÃO
A indústria possui um papel fundamental no crescimento de um país, tanto no aspecto
econômico quanto no social e educacional. É por meio dela que: os produtos se
tornam cada vez mais de qualidade e com funcionalidades; ocorre a geração de
empregos; eleva-se o nível educacional da população, pois os avanços tecnológicos
demandam conhecimentos específicos; e eleva-se o estímulo à pesquisa, a fim de
prever e corrigir problemas e melhorar o padrão de vida da humanidade. É por causa
das atividades industriais que ocorre a transformação de matérias-primas em produtos
comercializáveis, problemas em soluções, ideias em inovações.
Diante do exposto, a rede de Educação SESI SENAI Goiás declara aberto o Concurso de
Redação com o tema “A Indústria Indutora do Desenvolvimento”, regido pelas regras e
condições para participação e premiação estabelecidas neste Edital.
1. DO CONCURSO
1.1. O Concurso de Redação “A Indústria Indutora do Desenvolvimento” é uma
iniciativa da Educação SESI SENAI Goiás, destinado aos estudantes da rede, que
estejam devidamente matriculados.
1.2. O Concurso de Redação tem como objetivo incentivar a produção textual
abordando como temática a importância da indústria e sua respectiva contribuição
para o desenvolvimento econômico, social e educacional.
1.3. A participação no Concurso é voluntária e não será cobrada taxa de inscrição.
2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 A participação no Concurso é exclusiva para os estudantes matriculados na rede
SESI SENAI Goiás.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Para participar do Concurso, o estudante deverá encaminhar para o e-mail
<educacao@sistemafieg.org.br> uma (01) redação, nos moldes e critérios
estabelecidos neste Edital, conforme categoria que deseja concorrer.
3.2 O envio da redação consiste na inscrição automática do estudante no concurso e
no aceite dos termos presentes neste Edital.
3.3 O envio da redação concede ao SESI e SENAI o direito de publicação e divulgação
dos textos encaminhados.

4. DO PÚBLICO-ALVO E DAS CATEGORIAS
4.1 O Concurso de Redação contempla 4 categorias:
Categoria
I. 6º ao 9º - Ensino Fundamental
II. Ensino Médio/Incluindo a EJA
III. Educação Profissional (Presencial e EaD)
IV. Livre (item 4.2)

Redação
Dissertação-argumentativa
Dissertação-argumentativa
Dissertação-argumentativa
Dissertação-argumentativa

4.2 A categoria Livre é destinada a todo e qualquer estudante que queira concorrer ao
prêmio máximo, desde que esteja devidamente matriculado na rede SESI SENAI
(Educação Básica, Educação Continuada, Aperfeiçoamento Profissional, Iniciação
Profissional, Qualificação Profissional, Aprendizagem Industrial, cursos Técnicos de
Nível Médio, Ensino Superior e Pós-graduação).
4.3 O estudante poderá se inscrever somente em uma (01) categoria.
5. DA REDAÇÃO:
5.1 Os estudantes inscritos deverão escrever um texto de autoria própria, com no
mínimo 15 (quinze) linhas e no máximo 30 (trinta). O título não contará como linha.
5.2 A redação é individual e deve ser escrita pelo estudante.
5.3 O cabeçalho da redação deve conter, obrigatoriamente: nome completo do
estudante, ano/série/curso no qual está matriculado, categoria a qual deseja
concorrer, nome da unidade onde estuda, número de CPF, número do telefone/celular
e título da redação.
5.4 O SESI SENAI disponibilizará o modelo de folha de redação (Anexo I), em que o
estudante poderá baixar e escrever sua redação.
5.5 A redação deve ser escrita à mão usando caneta esferográfica azul ou preta.
5.6 Não será aceita redação escrita a lápis.
5.7 Redações ilegíveis, rasuradas e manchadas com marcas de uso do corretivo serão
desclassificadas.
5.8 Cada estudante poderá submeter somente um (01) trabalho para concorrer ao
prêmio.

6. DO ENVIO DA REDAÇÃO
6.1 A versão final da redação deve ser encaminhada via e-mail para o endereço
eletrônico educacao@sistemafieg.org.br. No campo “assunto” do e-mail, identifique
como “Concurso de Redação – NOME DO ESTUDANTE”.
6.2 Para o envio da redação o estudante poderá tirar uma foto (legível) ou
scanear/digitalizar a folha, anexando-a ao e-mail.
6.3 Redações escritas no corpo do e-mail serão desclassificadas.
6.4 Após o envio da redação, não será permitida a alteração ou substituição.
6.5 Em caso de e-mails duplicados, será considerado válido somente o primeiro;
6.6 O estudante deve enviar a redação até o dia 11/12/2020.
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
7.1 A Comissão Julgadora escolherá os vencedores pautados nos seguintes critérios:
Critério
Abordagem do tema proposto
Adequação a tipologia textual
Convenções de escrita
Criatividade do trabalho
Clareza no desenvolvimento das ideias

Pontuação
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

7.2 Caso o texto inscrito obtenha pontuação inferior a 6,0 (seis), a redação será
desclassificada.
7.3 Se nenhuma redação alcançar a pontuação mínima, não haverá premiação.
8. CRONOGRAMA
Atividade
Divulgação do Edital
Período de Elaboração do Texto
Envio da Redação
Divulgação das redações classificadas

Período
18/11/2020
18/11/2020 a 07/12/2020
07/12/2020 a 11/12/2020
17/12/2020

9. DA COMISSÃO AVALIADORA
9.1 A comissão será formada pelos analistas da Diretoria de Educação e Tecnologia
SESI/SENAI – DET e de outros profissionais convidados, composta por, no mínimo, três
(03) membros.

9.2 A avaliação dos trabalhos será de acordo com os critérios estabelecidos no item
7.1.
9.3 A avaliação das redações pela Comissão Avaliadora acontecerá: 14 a 16/12/2020,
na Casa da Indústria.
9.4 Divulgação interna do resultado: 16/12/2020.
9.5 Os casos omissos não previsto neste Edital serão resolvidos pela Comissão
Avaliadora.
10. DO RESULTADO
10.1 O resultado das redações vencedoras será divulgado no dia 17/12/2020 e poderá
ser acessado por meio dos sites www.sesigoias.com.br e www.senaigo.com.br
10.2 Os textos selecionados poderão ser publicados nos sites do SESI e SENAI ou em
outros meios de divulgação.
11. DA PREMIAÇÃO
11.1 Será premiado um (01) trabalho por categoria.
11.2 A premiação ocorrerá da seguinte forma:
•
•
•
•

1º lugar Ensino Fundamental (6º ao 9º) : R$200,00
1º lugar Ensino Médio, incluindo EJA: R$400,00
1º lugar Educação Profissional: R$ 400,00
1º lugar categoria Livre: R$600,00

11.3 A equipe técnica da coordenação do referido concurso entrará em contato com
os vencedores para acertar os detalhes da entrega do prêmio.

ANEXO I

