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CONCURSO
Concurso nº 001/2020
Sumaré, janeiro de 2020

No ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2020, a Paróquia Santa
Clara de Assis completará 10 anos de ereção à Paróquia, tendo sido
desmembrada da Paróquia São Francisco de Assis no ano de 2010 por Dom Bruno
Gamberini, então Arcebispo da Arquidiocese de Campinas.
Para iniciar as preparações para a grande festa, vimos comunicar
oficialmente a abertura do concurso de número 001/2020. Tal Concurso se destina
a escolha do Logo (Selo) comemorativo e do poema que será o hino.
Tal concurso consiste em duas partes distintas, sendo:
- Concurso para o Logo (selo) comemorativo, que deverá ser em consonância
com a fé católica e apropriado para as comemorações dos 10 anos. Deverá conter
características da história da paróquia sendo colorido e enviado em pdf para
análise para o e-mail abaixo descrito. Sendo escolhido, o autor doa os direitos
plenos sobre a arte para a paróquia, para que possa ser utilizado em todos os
meios cabíveis e desejados.
- Concurso para o Poema dos 10 anos, que deverá ser em consonância com a fé
católica e plenamente coerente com o objetivo do tal, ser o poema que será o hino
do jubileu dos 10 anos da Paróquia Santa Clara de Assis. Para a confecção, não
há tamanho mínimo e nem limítrofe. O arquivo deverá ser enviado em pdf para
análise para o e-mail abaixo descrito. Sendo escolhido, o autor do poema doará o
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mesmo para a paróquia e abrirá mão de todos e quaisquer direitos que um dia
possa desejar a ter sobre. A Paróquia, em contrapartida, se compromete a
descrever o nome do autor em todos os meios que o poema for utilizado.
Qualquer um dos arquivos deverá ser enviado em pdf até o dia 20 de
janeiro de 2020 às 23h59 para o e-mail exclusivo dos eventos jubilares:
jubileusantaclara@gmail.com.
Fica a critério da comissão jubilar, coordenada pelo pároco, a escolha e
divulgação dos resultados, sem mesmo haver a necessidade de explicação ou
explanação dos motivos por tais escolhas.
Os ganhadores serão premiados com a quantia de R$ 200,00 (duzentos
reais) para cada parte deste concurso (logo e poema), além de terem seus nomes
divulgados nas redes e nos eventos preparados para este ano.

Maiores informações, favor procurar a secretaria da paróquia ou o diácono
João Carneiro.

Padre André Ulisses
Diácono João Carneiro
Comissão jubilar
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