
 
 

 

CONCURSO JOB 17ª SEPUB - 2019 
Curso de Publicidade e Propaganda 
Faculdade São Luís 

 
 
 
 
Regimento do Júri  
O Júri será formado pelo corpo docente do Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade São 
Luís e pelos membros da Mesa-redonda dos ex-alunos da 16ª SEPUB. 
 
Artigo I  
Podem participar do CONCURSO JOB 17ª SEPUB - 2019, os alunos regulares do Curso de 
Publicidade e Propaganda, individualmente ou em grupo, inscritos na 16ª SEPUB/2018.  
 
Artigo II  
A Avaliação dos trabalhos acontecerá no dia 07 de maio, primeiro dia da 16ª SEPUB; e a divulgação 
do(s) vencedor(es) será no ultimo dia da 16ª SEPUB, 10 de maio, antes do Show de Talentos. 
 
Artigo III  
Será aceita peça em layout, no formato A4 (21,01 x 29,69), sem limite de número de cores, colada 
em cartolina branca ou preta, com margem de 5 (cinco) cm, com etiqueta de identificação no verso 
contendo o titulo e nome do(s) autor(es).  
Parágrafo Único: A peça deverá ter obrigatoriamente o formato acima, caso contrário será 
desclassificada. 
 
Artigo IV  
A peça inscrita deverá enfocar, através de uma ilustração e um conceito, a base da campanha 
publicitária da 17ª SEPUB, a se realizar em 2019.  
Parágrafo Único: O Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade São Luís se reserva o direito 
de utilizar ou não, a peça vencedora e, caso venha a fazê-lo, promover as adaptações que julgar 
necessárias, sempre com o conhecimento do(s) autor(es).  
 
Artigo V  
O material deverá ser entregue na Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda no dia 02 de 
maio de 2018. 
 
Artigo VI  
Os trabalhos não premiados deverão ser retirados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a 16ª 
SEPUB, na Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda. Após este período todos os materiais 
não retirados serão inutilizados.  
 
Artigo VII  
O(s) vencedor(es) receberá(ão) um certificado de premiação do CONCURSO JOB 17ª SEPUB – 2019. 
Fará(ão) os materiais de divulgação da 17ª SEPUB, e terão 30 (trinta) horas de ACC – Atividades 
Complementares, certificadas e comprovadas. 
 


