
 
 

 



 
 

 

 

 

 

EDITAL 

Concurso de redação:  TODAS AS VIDAS VALEM! 

 

OBJETIVO:  despertar, junto aos estudantes de nível médio, o interesse por 

temas de Direitos Humanos, sobretudo no que tange à questão de que 

“Todas as Vidas Valem! ”, sobretudo, no que se refere à VIDA COMO VALOR 

UNIVERSAL. 

MODALIDADE TEXTUAL: REDAÇÃO 

PÚBLICO-ALVO: estudantes de ensino médio 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES (INDIVIDUAL OU GRUPOS DE ATÉ 10 ALUNOS): 

15 a 20 de novembro de 2020 

RECEBIMENTO DOS TEXTOS: até dia 30 de novembro de 2020 

PREMIAÇÃO: 10 de dezembro de 2020 (aniversário de 72 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos), durante a CARAVANA DE 

DIREITOS HUMANOS “TODAS AS VIDAS VALEM”, que acontecerá nos dias 

09, 10 e 11 de dezembro no formato virtual, em razão da pandemia. 

Prêmios  

1° lugar: R$ 500 + livros 

2° lugar: R$ 300 + livros 

3° lugar: R$200 + livros 

Os/as premiados/as receberão certificados e poderão ter seus trabalhos publicados 

em revistas ou outros meios definidos pela SMDH. 

 

INFORMAÇÕES: (98) 3231-1601, 3231-1897, smdhvida1979@gmail.com 



 
 

REGULAMENTO 

1) Do tema: 

O  Concurso de redação terá como tema “Todas as Vidas Valem”, em alusão à campanha 

nacional de 2020,  realizada pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH) com 

apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos.  

É uma forma de sensibilização e incidência para denunciar as várias formas de banalização das 

vidas, desnaturalizar as violações de direitos humanos e provocar a reflexão sobre o processo 

de dominação, numa perspectiva afirmativa dos direitos humanos como luta por um novo 

sentido da dignidade. TODAS AS VIDAS VALEM! 

 

2) Dos participantes: 

O concurso de Redação TODAS AS VIDAS VALEM é aberto a estudantes do ensino médio. 

3) Das condições: 

a) Os/as candidatos/as poderão participar com apenas uma redação. 

b) Caso o trabalho seja classificado, o título poderá ser modificado ou não pela comissão 

organizadora para efeito de publicação. 

c) Não poderão participar do concurso membros da comissão julgadora, funcionários/as e 

pessoas diretamente ligadas à SMDH. 

 

4) Das inscrições: 

As inscrições são gratuitas e poderão ser individuais ou em grupos de até dez estudantes. 

Terão início em 15/11/20 e poderão ser feitas até 20/11/20 ás 00hs através da ficha de 

inscrição link https://forms.gle/QsiA8wdeMqwDsQr57  

 

5) Do recebimento dos textos 

Os textos devem ser encaminhados no e-mail smdh@terra.com.br  até dia 30 de novembro 

6) Da seleção: 

a) É competência da SMDH indicar os membros da Comissão Julgadora. 

c) A Comissão Julgadora levará em conta a adequação ao tema, coesão, coerência e 

originalidade dos trabalhos. 

d) A Comissão Julgadora deixará de conferir prêmios aos/às concorrentes caso os trabalhos 

não atinjam nível e mérito desejados, podendo também desclassificar qualquer participante 

que não atenda às regras deste regulamento. 
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7) Da premiação: 

O Concurso de Redação “TODAS AS VIDAS VALEM!” terá a seguinte premiação: 

1° lugar: R$ 500 (quinhentos reais) + livros 

2° lugar: R$ 300 (trezentos reais) + livros 

3° lugar: R$200 (duzentos reais) + livros 

Os/as premiados/as receberão certificados e poderão ter seus trabalhos publicados em 

revistas ou outros meios definidos pela SMDH. 

 

8) De menções honrosas e cessão de direitos autorais: 

a) A Comissão Julgadora poderá conferir menções honrosas a trabalhos além dos premiados. 

b) Trabalhos que receberem menções honrosas não farão jus à quaisquer premiações. 

c) Os/as autores/as, no ato da inscrição, concordando com os termos deste regulamento, 

cedem os direitos autorais dos trabalhos para publicação pela SMDH. 

 

9) Das disposições finais: 

a) Feito o julgamento e proclamados/as os/as vencedores/as, os prêmios serão entregues em 

10 de dezembro de 2020, por ocasião do 72º. aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. A premiação será realizada durante a programação da CARAVANA DE DIREITOS 

HUMANOS “TODAS AS VIDAS VALEM”, que acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de dezembro no 

formato virtual, em razão da pandemia. 

b) A inscrição do/a candidato/a implica a aceitação plena deste regulamento. 

c) Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (98) 3231-1601 e 3231-1897 e e-mail 

smdh@terra.com.br 

 


