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REGULAMENTO DO 17º SALÃO DE HUMOR 

DE CERQUILHO 2019 

 
                    O Salão de Humor de Cerquilho é realizado pela Prefeitura Municipal de 

Cerquilho/Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Departamento de Cultura de 

Cerquilho e obedecerão as seguintes datas: 

 

1 – DATAS 

 

 Inscrições das obras - Até 12 de abril de 2019; 

 

 Prazo de postagem para envio das obras - Até 26 de abril de 2019; 

 

 Cerimônia de Premiação - 25 de Maio de 2019 às 20 horas no Teatro 

Municipal de Cerquilho; 

 

 Período de exposição e visitação - 25 de maio à 09 de junho de 2019 

 

 Retirada e envio das obras - Até 19 de julho de 2019. 

 

INSCRIÇÃO 

 

                    O Salão de Humor de Cerquilho tem como objetivo estimular e reconhecer 

a criatividade na produção artística. As inscrições são gratuitas e serão reunidas obras de 

desenhistas e pintores nas CATEGORIAS: 

 

 Cartum (humor gráfico com temas universais e atemporais);  

 Charge (humor gráfico com temas jornalísticos da atualidade);  

 Caricatura (humor gráfico que expressa os traços físicos e/ou caráter de 

personalidade conhecida) 

 

                    Cada artista poderá inscrever até 03 (três) obras por categoria, que não 

tenham sido premiados até a data de encerramento das inscrições. 

                    Só serão aceitas as obras que estiverem dentro da medida exigida pela 

organização: 42 cm x 30 cm (A3). 

 

(NÃO SERÃO ACEITAS OBRAS FORA DESSA MEDIDA) 

 

                    Os trabalhos deverão ser apresentados sem molduras obrigatoriamente 

montados sobre papel cartão. 

                    As fichas de inscrições – PARA TODAS AS CATEGORIAS – deverão 

ser encaminhadas juntamente com a respectiva IMAGEM (FOTO) DA OBRA e 

entregues PESSOALMENTE na Estação Cultural de Cerquilho ou por VIA 

ELETRÔNICA.  

 

http://www.cerquilho.sp.gov.br/
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ENDEREÇO PARA ENTREGA PESSOAL: 

Estação Cultura de Cerquilho – End.: Travessa Cobrasil, nº 100 – Centro – 

Cerquilho/SP – CEP: 18520-000. 

DIA E HORÁRIO: 

De segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cadastrocultura@cerquilho.sp.gov.br 

 

(A inscrição via internet em acordo com o disposto neste regulamento somente será 

efetivada após confirmação do recebimento do e-mail pela Coordenadoria da Cultura). 

 

ATENÇÃO: As fichas de inscrições encaminhadas pessoalmente ou via internet que 

não possuírem a respectiva imagem (fotografia) da(s) obra(s), serão automaticamente 

desclassificadas. 

 

Junto aos trabalhos inscritos o artista deve anexar à ficha de inscrição preenchida de 

forma LEGÍVEL. 

 

Além da ficha de inscrição, deverá constar no verso de cada trabalho as seguintes 

informações: categoria inscrita, nome completo do autor, nome artístico, endereço 

completo, telefone, e-mail, número do CPF e RG e dados bancários. 

 

SELEÇÃO DE OBRAS (DIA 15 A 16 DE ABRIL DE 2019) 

 

                    Haverá Seleção das obras inscritas pela comissão organizadora. O número 

de obras/artistas selecionados ficará a critério da organização do XVII SHUMCER. 

                    A relação das obras/artistas selecionados poderá ser consultada através do 

e-mail cadastrocultura@cerquilho.sp.gov.br, do telefone (15) 3384-5027. 

                    Caso a comissão constate alguma espécie de fraude ou plágio em qualquer 

obra inscrita a mesma será desclassificada, cancelando a inscrição daquele trabalho. 

 

                    A decisão da comissão de seleção é soberana, não cabendo recursos a suas 

decisões. 

 

ENVIO DAS OBRAS 

 

                    As obras de arte selecionadas deverão ser entregues PESSOALMENTE ou 

por CORREIO VIA SEDEX ou por TRANSPORTADORA na Estação Cultura de 

Cerquilho. 

 

                    As obras deverão ser identificadas no verso e, se destinadas à venda, 

constar no campo obrigatório, caso contrário informar tratar-se acervo do artista. 

 

                    A entrega, o transporte e a retirada das obras, bem como a responsabilidade 

por danos ou extravios que possam sofrer em trânsito, ficam sob a responsabilidade do 

artista ou seu representante. 

 

http://www.cerquilho.sp.gov.br/
mailto:cadastrocultura@cerquilho.sp.gov.br
mailto:cadastrocultura@cerquilho.sp.gov.br
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                    Durante o evento serão tomadas todas as medidas para resguardar a 

integridade física das obras expostas. Entretanto, a realizadora Prefeitura Municipal de 

Cerquilho conjuntamente com a Organização do Evento não responderão por quaisquer 

danos ou prejuízos que venham a ocorrer, cabendo ao artista a proteção através de 

seguro para resguardo de suas respectivas obras. 

 

                    Ao assinar a ficha de inscrição, o artista declara aceitar todas as normas 

estabelecidas neste regulamento, portanto, não será aceita ficha de inscrição sem a 

respectiva assinatura ou procuração legal e expressa do artista ou com informações em 

branco. 

 

PREMIAÇÃO 

 

                    Haverá um Júri de Premiação composto por pessoas capacitadas na área. 

Caso o Júri constate alguma espécie de fraude ou plágio em um ou mais trabalhos 

inscritos, poderá cancelar o prêmio conferido. Todas as obras premiadas serão 

aquisitivas para a Prefeitura do Município de Cerquilho. 

 

                    Serão conferidos Troféus e Prêmios Aquisitivos num total de R$ 6.200,00 

(Seis Mil e Oitocentos Reais), valor aquisitivo a Prefeitura Municipal de Cerquilho, 

assim divididos: 

 

a) 1º Lugar Geral – R$1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) para cada uma das três 

categorias, CARTUM, CHARGE e CARICATURA. 

 

b) 2º Lugar Geral – R$600,00 (Seiscentos reais) para cada uma das três categorias, 

CARTUM, CHARGE e CARICATURA. 

 

c) Um prêmio de R$ 800,00 (Oitocentos reais) para a melhor obra do SALÃO DE 

HUMOR “CIDADÃO CERQUILHENSE” julgado entre todas as categorias. 

 

                    O prêmio “CIDADÃO CERQUILHENSE” será disputado apenas entre os 

inscritos nascidos ou residentes no município de Cerquilho, devendo apresentar no ato 

da inscrição o seu comprovante de nascimento ou residência. Caso o artista 

Cerquilhense receba o 1º Lugar Geral em qualquer das categorias o mesmo não 

concorrerá ao prêmio “CIDADÃO CERQUILHENSE”, que será escolhido entre os 

demais artistas do município. 

 

 

DEVOLUÇÃO DAS OBRAS 

 

                    As obras participantes do 17º SALÃO DE HUMOR DE CERQUILHO que 

não forem retiradas nos prazos estabelecidos neste regulamento ficarão sujeitas ao 

disposto na “DECLARAÇÃO”, obrigatoriamente preenchida e assinada pelo artista no 

momento da inscrição. 

 

http://www.cerquilho.sp.gov.br/
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                    Nenhuma obra selecionada poderá ser retirada antes do encerramento da 

exposição. 

                    A Organização do 17º SALÃO DE HUMOR DE CERQUILHO terá o 

prazo de 24 de Junho á 19 de julho de 2019 o envio das obras. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

                    A simples inscrição obriga o artista à aceitação do presente regulamento. 

Os artistas selecionados cedem automaticamente os direitos de sua(s) obra(s) para 

reprodução e publicações em qualquer suporte, de forma irrestrita, objetivando a 

divulgação do evento.  

                    Os autores premiados (inclusive menções honrosas) transferem a Cessão 

dos Direitos Autorais do(s) seu(s) trabalho(s), em conformidade com a Lei nº 9,610 de 

19 de Fevereiro de 1988 (Lei dos Direitos Autorais) de modo total, universal e 

definitiva, em todas as modalidades de utilização e a título gratuito, resguardados pela 

referida lei, referente(s) a(s) premiada(s) no Salão de Humor de Cerquilho, que passam 

a integrar o Patrimônio Público Municipal para todos os fins de direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerquilho, 29 de Janeiro de 2019 

 

http://www.cerquilho.sp.gov.br/
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FICHA DE INSCRIÇÃO 2019 

 
OBS: “UTILIZAR UMA FICHA POR CATEGORIA INSCRITA” * PREENCHER NO COMPUTADOR OU 

MANUALMENTE COM LETRA DE FORMA 

 

17º SALÃO DE HUMOR DE CERQUILHO 
 

Categorias: (   ) Cartum           (   ) Charge             (   ) Caricatura 

 

Nº de trabalhos inscritos:  

 

Nome:  

Pseudônimo do autor: 

Data de nascimento:      /      /          RG:                     CPF: 

PIS/PASEP: 

Endereço:                                                      Bairro:                                                                       

Cidade:                                        Estado:                             CEP:                                                                              

Telefone: (     )                           Site/Internet: 

Email:                                                                Fax: (     )                             

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO:                                  C/C Nº:                                AG. Nº: 

OBS: O ARTISTA OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.  
 

Nome Artístico  Nome Artístico  

Nome da Obra   Nome da Obra  

Dimensões  42x30 Dimensões  42x30 

Técnica empregada  Técnica empregada  
 

Nome Artístico  

Nome da Obra   

Dimensões  42x30 

Técnica empregada  

 

Acervo do Artista (   )         Destinado à venda (   )    Valor:   
Declaro ter ciência dos termos do REGULAMENTO OFICIAL e ao me inscrever autorizo transferir a Cessão dos 

Direitos Autorais do(s) meu(s) trabalho(s) quando PREMIADO(S) AQUISITIVAMENTE, em conformidade com a 

Lei nº. 9.610 de 19 de Fevereiro de 1988 (Lei dos Direitos Autorais) de modo total, universal e definitiva, em todas as 

modalidades de utilização e a título gratuito, resguardados pela referida lei, no Salão de Humor de Cerquilho que 

passam a integrar o Patrimônio Público Municipal para todos os fins de direitos. 
 

                                Local:                                         Dia:             De: (mês)                                  De: (ano)  

 

 

 

Assinatura do Autor 

 

Além da ficha de inscrição, deverá constar no verso de cada trabalho as seguintes informações:Categoria 

inscrita, nome completo do autor, nome artístico, endereço completo, telefone, e-mail, número do CPF e RG e dados 

bancários. Poderão também enviar resumido para a catalogação no banco do salão. 

 

http://www.cerquilho.sp.gov.br/
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IDENTIFICAÇÃO DA(S) OBRAS 
 

 

Informações da Obra 

 

Titulo_______________________________ 

Nome do Autor_______________________ 

Pseudônimo _________________________ 

Categoria ____________________________ 

Ano de Execução______________________ 

 
 

 

Informações da Obra 

 

Titulo_______________________________ 

Nome do Autor_______________________ 

Pseudônimo _________________________ 

Categoria ____________________________ 

Ano de Execução______________________ 

 
 

 

Informações da Obra 

 

Titulo_______________________________ 

Nome do Autor_______________________ 

Pseudônimo _________________________ 

Categoria ____________________________ 

Ano de Execução______________________ 

 
 

Recorte as Etiquetas acima e cole-as nas fotos para ENVIO DE SELEÇÃO. 
Certifique-se de que a etiqueta esteja bem fixada na obra, pois ela é sua identificação. 

http://www.cerquilho.sp.gov.br/

