
 

 

 

 

 

3.º SALÃOZINHO DO HUMOR DA ETEC GUSTAVO TEIXEIRA 

 

A ETEC – Gustavo Teixeira – São Pedro-SP-  apresenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições até dia 19/11/2021 

 

 Através do link: https://forms.office.com/r/drbd9mWd7M 

 Dependências da Biblioteca 

 
<<<<INSCRIÇÕES ABERTAS>>>> 

 

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.º SALÃOZINHO DO HUMOR DA ETEC GUSTAVO TEIXEIRA 

  

1. Disposição preliminar 

 

A BIBLIOETEC - Biblioteca da Etec Gustavo Teixeira, escola do Centro Paula Souza, anuncia 

o lançamento deste regulamento com o objetivo de apresentar os trabalhos em caricaturas, 

charges, cartuns e comics/quadrinhos, com a participação de desenhistas de toda a comunidade 

da Unidade Escolar. 

 

2. Do objetivo 

 

2.1. O objetivo do evento é estimular o intercâmbio entre os alunos, professores e colaboradores 

da Etec Gustavo Teixeira, ou seja, envolver desenhistas de todos os cursos oferecidos na 

Unidade Escolar, bem como toda sua comunidade. 

 

2.2. Estimular e desenvolver, principalmente, a criatividade da comunidade acadêmica da U.E. 

para despertar o interesse pela arte de caricatura, cartum, charge e comics/quadrinhos. 

 

https://forms.office.com/r/drbd9mWd7M


2.3. Desenvolver a capacidade básica de comunicação e sensibilidade, despertando o interesse 

pela comédia e pela crítica bem-humorada à sociedade em que vivemos. 

 

2.4. Participar, como categoria artística, do “V Saraucoteando” 2021 que está sendo realizado 

na U.E.  

 

3. Da participação 

 

Podem se inscrever no 3º Salãozinho de Humor da Etec Gustavo Teixeira os alunos de todos os 

cursos oferecidos na Unidade Escolar, que estão cursando o Ensino Médio, NOVOTEC, ETIM 

e Técnico Profissionalizante; professores e colaboradores da comunidade acadêmica da Etec 

Gustavo Teixeira. 

 

4. Das inscrições 

 

4.1. As inscrições são gratuitas. 

 

4.2. Os trabalhos que provavelmente participarão do “V Saraucoteando” 2021 , deverão ser 

entregues por meio de arquivos de imagem (jpeg.), nítidos e enviados para o e-mail da 

biblioteca: e236bibli@cps.sp.gov.br  

 

4.3. Os trabalhos podem, também, ser entregues em papel, diretamente na biblioteca, com 

tamanho padrão de uma folha A4 (21 x 29,7 cm), podendo ser impressos ou desenhados nesta 

folha. 

 

4.4. As artes poderão abordar qualquer tema ou fazer uso de qualquer compreensão de 

linguagem escrita ou técnica de ilustração. Entretanto, os trabalhos devem ser, obrigatoriamente, 

inéditos tampouco já terem sido expostos e/ou premiados em qualquer outro tipo de concurso. 

 

4.5. Cada candidato concorrente poderá inscrever um trabalho em cada modalidade: Caricatura, 

Cartum, Charge ou Comics/quadrinhos. 

 

4.6. As Inscrições serão realizadas apenas através do link: 

https://forms.office.com/r/drbd9mWd7M  ou pessoalmente nas dependências da Biblioteca, cujo 

endereço é: Rua: Manoel Estevan Dias, 351 - Jd Holiday. 

 

4.7. As inscrições começam a partir da divulgação deste regulamento, indo até o dia 

19/11/2021. As obras deverão ser enviadas, impreterivelmente, até este dia para o e-mail da 

biblioteca. 

 

5. A avaliação dos trabalhos 

 

5.1. Os trabalhos serão analisados por uma Comissão formada pela professora de Artes da Etec 

Gustavo Teixeira, um representante da Biblioteca e outro da gestão da citada instituição de 

ensino. 

 

5.2. Os trabalhos não poderão conter temas como: sexo explícito, ofensa racial, ao credo ou 

condição social; bem como não poderão ser discriminatórios ou que ofendam a pessoa ou 

instituições, sob pena de desclassificação do artista neste concurso cultural. 

 

 

 

 

 

 

mailto:e236bibli@cps.sp.gov.br
https://forms.office.com/r/drbd9mWd7M


6. Resultados 

 

As decisões em relação à inclusão e apresentação dos trabalhos no “V Saraucoteando” 2021 

serão soberanas e irrecorríveis, não cabendo aos participantes qualquer contestação dos 

resultados. 

 

7. Premiação 

 

7.1. Este ano NÃO ocorrerá premiação. Os trabalhos selecionados serão expostos no “V 

Saraucoteando” 2021 e posteriormente ao evento ficarão expostos num lugar de destaque 

dentro do ambiente da Biblioteca. 

 

 

8. Disposições gerais. 

 

8.1. A Biblioteca da ETEC Gustavo Teixeira promoverá ampla divulgação do evento, dentro 

das categorias do “V Saraucoteando” 2021. 

 

8.2. Os trabalhos inscritos passarão a fazer parte do acervo da Biblioteca da ETEC Gustavo 

Teixeira. Ao se inscrever, o candidato cederá este direito à Instituição organizadora. 

 

8.3. Os artistas inscritos cedem o direito de uso da imagem de seus trabalhos, mediante 

reprodução do nome do artista, para uso em veículos de imprensa. 

 

8.4. Fica vedada a utilização comercial dos trabalhos inscritos sem a prévia autorização dos 

artistas responsáveis pelas obras. 

 

8.5. Ao se inscrever, o participante passa a aceitar todos os dispositivos expressos neste 

regulamento. 

 

8.6. Toda a despesa de produção das obras, envio do material e hospedagem, fica por conta dos 

artistas. 

 

8.9. Os casos descritos neste regulamento serão resolvidos pela Biblioteca e pela equipe de 

Gestão da ETEC Gustavo Teixeira.  

 

São Pedro, 05 de novembro de 2021 

 

Biblioetec e Direção da Etec Gustavo Teixeira 

 


