EDITAL CONCURSO PARA ESCOLHA DO
NOME MONUMENTO COVID
I – APRESENTAÇÃO 1 – As entidades médicas do Distrito Federal: AMBr, CRM DF, Sindicato
dos Médicos DF, Academia de Medicina DF lançam edital para concurso
de escolha do nome para monumento em homenagem aos profissionais
de saúde que trabalham ou trabalharam no atendimento da pandemia pela
COVID.

II – INSCRIÇÃO
1 – Em cada inscrição o candidato deve enviar 01 (uma) indicação de nome
com as devidas justificativas.
2 – O Nome pode ter no máximo 4 (quatro) palavras, incluindo preposições,
artigos etc.
3 – A justificativa deve ser digitada em fonte Times New Roman tamanho
12, estilo normal, na cor preta; parágrafo de alinhamento justificado; espaço
entrelinhas duplo; todas as margens 2,5, no formato Word 2007 em diante
(.docx).
4 – A justificativa pode conter textos, ilustrações, gráficos ou quaisquer tipos
de imagens.
5 – Ao final devem ser apresentadas as seguintes informações:
Nome
Telefone
E-mail
Idade
Profissão
6 – Havendo indicações de nomes iguais, terá prioridade a de melhor
justificativa ou a que foi publicada primeiro.

7 – Não é permitida a inscrição de menores de 18 anos. No caso, o candidato
deverá ter pelo menos 18 anos no ato da inscrição, considerando o prazo
discriminado na área “II – Inscrição”.
8 – Podem se inscrever qualquer pessoa de qualquer profissão.
9 – As inscrições devem ser feitas do dia 19 de março até as 18h do dia 30 de
abril de 2021, no horário de Brasília. Não serão consideradas inscrições após esse
período.
10 – A indicação deve ser enviada para o e-mail monumentocovid@ambr.org.br.

III – JULGAMENTO
1 – As indicações serão analisadas por subcomissões julgadoras compostas por 02
(dois) indicados de cada uma das entidades médicas.
2 – O critério para análise e seleção do nome é o mérito criativo e a consonância
com o tema, cabendo ao júri final a decisão, que será soberana e não suscetível de
apelo.
IV – PREMIAÇÃO
1 – O resultado será divulgado até o dia 10 de maio de 2021.
2 – A cerimônia de premiação tem data prevista para Maio de 2021.
3 – O vencedor receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 3.000,00 (Três
mil Reais).
V – DISPOSIÇÕES GERAIS
1 – As inscrições são gratuitas.
2 – Nenhum arquivo enviado será devolvido aos candidatos.
3 – O candidato deverá confirmar na proposta enviada o aceite às regras deste
edital.
4 – Previamente à inscrição, os candidatos poderão visitar o monumento em loco ou
consultar fotos e vídeos no site www.ambr.org.br.
5 – Dúvidas ou informações adicionais sobre o concurso podem ser encaminhadas
ao e-mail presidencia@ambr.org.br.

