Concurso de Redação Clóvis Beviláqua para Estudantes da
Escola Pública – Ensino Fundamental e Médio
FICHA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA
ESTABELECIMENTO:______________________________________________________
ENDEREÇO FÍSICO:_______________________________________________________
E-MAIL:_____________________________________ TELEFONE:_________________
Temos ciência de que o Concurso de Redação Clóvis Beviláqua tem como objetivo incentivar o
estudo e a pesquisa entre os alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, nos níveis
fundamental e médio, incentivando-os a persistirem na busca do conhecimento, ao tempo em que
homenageia o maior de todos os juristas cearenses, verdadeiro exemplo de cidadão brasileiro, por
ocasião do transcurso de seu sesquicentenário de nascimento, além do que todas as redações
inscritas no concurso deverão versar sobre o seguinte tema:A Contribuição de Clóvis Beviláqua
para o Direito, submetendo-nos integralmente as normas do referido Edital, publicado no Diário
da Justiça do Estado do Ceará
Assumimos o compromisso público, sob as penas da lei, de cumprir fielmente as regras previstas
para o referido certame, especialmente no que concerne às nossas obrigações de:

1) encaminhar, no prazo previsto e através de ofício, assinado pela Direção do
estabelecimento e dirigido à Assessoria Pedagógica da ESMEC, as redações manuscritas
pré-selecionadas e as fichas de inscrição dos alunos, devidamente preenchidas, para
concorrer aos prêmios ofertados pela ESMEC, fazendo-o por intermédio dos correios ou
por meio de portador, com data de postagem ou recebimento dentro do período de
inscrição do concurso (de 08/10/2009 a 09/11/2009). Sabemos que, anexadas ao ofício,
devem ser encaminhadas as redações que concorrerão aos prêmios, representando a
escola, conforme o modelo padrão de inscrição, disponibilizado no site da ESMEC;
2) enviar cópias digitadas das redações, as quais deverão ser enviadas para o email:
esmectj@gmail.com, no qual conste como assunto do e-mail CONCURSO DE
REDAÇÕES e, no corpo do e-mail enviado, todos os dados dos alunos concorrentes e os
títulos das suas redações;
3) responsabilizar-se por aplicar as redações a nossos alunos que manifestarem interesse
em participar do certame, em sala de aula, sob a fiscalização de um funcionário ou
professor, a fim de evitar o plágio ou a interferência de adultos na redação do texto, o que
levaria a exclusão da escola e de seus alunos do referido concurso;
4) Informar a todos que é expressamente vedado o uso de pseudônimo, bem como o plágio
ou o auxílio de terceiros na confecção da redação

_______________________________________
ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A) DA ESCOLA
__________________________________________
ASSINATURA DO(A) SECRETÁRIO(A) DA ESCOLA

Concurso de Redação Clóvis Beviláqua para Estudantes da
Escola Pública – Ensino Fundamental e Médio
FICHA DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE
NOME COMPLETO:______________________________________________________________________
ESCOLARIDADE:__________________________ __ SÉRIE:________________ TURNO:_____________
ENDEREÇO:___________________________________________________________________________
TELEFONE:_______________________________
E-MAIL DO ALUNO:_____________________________________________________________
INSTITUIÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADO:
_____________________________________________________ TELEFONE:_______________
CURSO: ______________________________________________
E-MAIL DA ESCOLA:____________________________________________________________
TÍTULO DA REDAÇÃO:__________________________________________________________

Tenho ciência de que o Concurso de Redação Clóvis Beviláqua tem como objetivo incentivar o
estudo e a pesquisa entre os alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, nos níveis
fundamental e médio, incentivando-os a persistirem na busca do conhecimento, ao tempo em que
homenageia o maior de todos os juristas cearenses, verdadeiro exemplo de cidadão brasileiro, por
ocasião do transcurso de seu sesquicentenário de nascimento, além do que todas as redações
inscritas no concurso deverão versar sobre o seguinte tema:A Contribuição de Clóvis Beviláqua
para o Direito, submetendo-nos integralmente as normas do referido Edital, publicado no Diário
da Justiça do Estado do Ceará
Assumo o compromisso público, sob as penas da lei, de cumprir fielmente as regras
previstas para o referido certame, especialmente no que concerne às minhas obrigações
de:
1) representar da melhor maneira possível a minha escola ou estabelecimento de ensino,
elaborando uma redação à altura da temática proposta;
2) responsabilizar-me por realizar a redação a nossos alunos em sala de aula do meu
estabelecimento, sob a fiscalização de um funcionário ou professor, sem em utilizar de
quaisquer fontes de pesquisa;
3) não usar pseudônimo, nem incorrer em plágio ou solicitar o auxílio de terceiros na
confecção da redação, tendo ciência que a prática do plágio ou interferência de adultos na
redação do texto, levaria a imediata exclusão do referido concurso, sem prejuízo de outras
sanções

_______________________________________
ASSINATURA DO(A) ESTUDANTE
_____________________________________________
ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL LEGAL

