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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Em 25 de abril de 2017, na Sede do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, reuniu-se a
Comissão Ju[gadora do Edita[ de Concurso n9 01/2017, designada peia Portaria ng 51/20].7, para o
julgamento das propostas inscritas e homologadas do Concurso para Seleção do Emblema do
Património Cultural Brasileiro.

A primeira fase do certame foi encerrada com a publicação do Edital de Concurso ng 03/2017,
contendo a lista final de inscrições homologadas, totalizando 220 propostas válidas para a fase de
julgamento.

Em virtude do elevado número de inscrições válidas, a Comissão Julgadora recebeu, com um mês de
antecedência a esta Reunião, todas as propostas homologadas e a planilha de avaliação para análise
prévia do material, respeitando o sigilo sobre a autoria dos trabalhos.

Concluídas as observações acima. deu-se início aos trabalhos da Comissão. Nenhum membro
declarou-se impedido para a apreciação das propostas nos termos do Edital.

Na sequência, cada membro apresentou o resultado de sua avaliação prévia, trazendo considerações
sobre as mais bem cotadas para debate da Comissão, tendo como foco os quesitos estabelecidos no
Edital de Concurso ng 01/2017.

Após as apresentações, considerações e debates da Comissão, os membros finalizaram o
preenchimento das planilhas individuais de avaliação, atribuindo pontos a cada quesíto, valorados
entre 0 (zero) e lO (dez), com intervalos de l ponto, entregando-as assinadas para a consolidação
das notas.

Consolidadas e somadas as notas de cada Membro, estabeleceu-se uma classificação, em ordem
decrescente de notas, resultante da soma de pontos atribuídos, individualmente, a cada proposta.
Encerrada a classificação, verificou-se que a proposta do candidato 005-2017 obteve a maior
pontuação pela Comissão Julgadora, sendo declarada vencedora.

Por fim, todos os membros rubricaram as folhas referentes à consolidação das notas, sendo
entregue assinada ao Presidente da ComissãgOrganizadora, Sr. Rony Carlos Braga Oliveira,
de divulgação do resultado preliminar do cgí'ícurso.
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Antonío Carlos Motta de Lama
Membro Membro

Membro
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Ma/ia Virgínia casado
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