
Fórum Permanente de Desenvolvimento do Centro Histó rico de Porto Alegre   
9º Batalhão de Polícia Militar “Voluntários da Pátr ia” 

 
Edital de Concurso 

 
O Fórum Permanente de Desenvolvimento do Centro Histó rico de Porto Alegre  – 

FPDCH/POA, através do Grupo de Trabalho (GT-Segurança) e o 9º BPM 
convidam a comunidade acadêmica do Centro Histórico, para participar do concurso da 
escolha da identidade visual (cartaz) para o projeto “Caminhos Seguros”: 
 
Sobre o projeto: 

O projeto “Caminhos Seguros” é uma iniciativa da sociedade civil organizada, 
que busca construir com os organismos públicos e a comunidade em geral, alternativas 
para o enfrentamento da insegurança que atinge o Centro Histórico de Porto Alegre. 
 
Ações do projeto:  

i) reuniões GT/Segurança: participam professores, alunos, funcionários, servidores 
públicos federais, estaduais e municipais;  

ii)  criação de rotas no Centro Histórico, denominados caminhos seguros; 
iii)  criação de grupos de whatsapp, das Instituições de Educação Superior e seus 

alunos com a Brigada Militar; 
iv) desenvolvimento de ações pedagógicas envolvendo corpo docente, BM e alunos. 
v) criação de folders com dicas de seguraça. 

 
1. Período para Submissão: 07 junho a 14 julho. 

 
2. Divulgação dos trabalhos selecionados: agosto 2016. 

 
3. Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1boxK2WsNQpH8DzzRaFqSEun0dzTqe2whau
Zo_Hzn9Ng/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 
 
Formatação do Cartaz: 
- Papel: A4 (29,7 x 21 cm) 
- Orientação do papel: retrato 
- Extensão doc., docx., pdf 
 
 

4. A identidade visual incluindo cores e desenho é de livre criatividade do 
participante, devendo constar o nome do projeto na arte: Caminhos Seguros. 

 
 

5. Premiação: 
O trabalho selecionado receberá um certificado da Brigada Militar em nome de seu autor.  
 
 



 
6. Comissão Avaliadora: 

A comissão será composta por representantes docentes, discentes, funcionários, 
servidores da BM e Guarda Municipal. 
 

7. Critérios para seleção dos trabalhos pela comissão: 
 

1. preencher os critérios para inscrição; 
2. votação pelos integrantes da comissão, maioria simples para o primeiro colocado; 
3. maior número de votos para o segundo e para o terceiro respectivamente. 
4. em caso de empate, será realizado sorteio. 

 
 

8. Entrega da premiação: Agosto 2016, aniversário do 9ºBPM 
 
Solenidade de premiação e lançamento do projeto Caminhos Seguros  
 
Público: representantes das IES, BM, GM, militares estaduais e comunidade do Centro 
Histórico 
 
Local: Praça da Alfândega 
 
Banda de Música da BM 
Imprensa 
 

9. Dúvidas poderão ser dirigidas para a coordenação do concurso através do e-mail: 
fpdchpoa16@gmail.com  

 
 

 
TELMO DE SOUZA – Professor 

Coordenador do FPDCH/POA 
 
 
 

MARCUS VINICIUS GONÇALVES OLIVEIRA – Ten Cel QOEM 
Comandante do 9º BPM 


