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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA 

 

CONCURSO CULTURAL PARA ESCOLHA DE SÍMBOLO 

COMEMORATIVO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA 

 

 

REGULAMENTO 

 

O Concurso Cultural para escolha do Símbolo Comemorativo alusivo aos75 

anos do Hospital Central da Aeronáutica, desenvolvido pelo Hospital Central da 

Aeronáutica tem como objetivo incentivar a arte, oportunizando o reconhecimento de 

talentos, o fomento das diversas formas de expressão artística na comemoração ao 

aniversário de existência de um hospital militar. 

 

O concurso pretende mostrar diferentes iniciativas de arte gráfica, por meio da 

exposição coletiva das imagens dos símbolos estilizados. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

a) O presente concurso tem como objetivo escolher o SÍMBOLO 

COMEMORATIVO alusivo aos 75 anos de criação do Hospital Central da 

Aeronáutica. O concurso pretende promover uma ampla participação na 

construção da imagem e identidade visual comemorativa ao aniversário de 75 

anos do HCA. 

i. Entende-se por “Símbolo Comemorativo” elementos que indiquem a 

idade de uma instituição ou empresa. É formado pelo “Logotipo” e a 

indicação visual da idade da instituição ou empresa. 

ii. Entende-se por “Logotipo” a descrição do nome da instituição, escrito 

por extenso, por meio de siglas, de forma estilizada e/ou com design 

específico. 

iii. Entende-se por “símbolo” ou “marca” um ícone, desenho ou ilustração 

abstrata para representar, lembrar ou identificar uma instituição ou 

empresa. 

b) O símbolo comemorativo vencedor passará a ser de propriedade exclusiva do 

HCA, estará sujeito a alterações e será utilizado, por prazo indeterminado, a 

contar do resultado deste edital, em todas as formas de correspondência oficial e 

identidade visual, tais como em ofícios, eventos, folders, banners, flyers, 

cartazes, impressões, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site 

institucional e em outras aplicações definidas pela Comunicação Social do HCA. 
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2. DA INSCRIÇÃO 

 

a) As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas por e-mail 

gabinetehca@gmail.com no período de 00h00min do dia 01/07/2017 às 

23h59min do dia 30/07/2017. 

b) A participação no concurso importa em autorização do autor, a título universal, 

definitivo e gratuito de todo e qualquer tipo de comunicação, divulgação, 

veiculação ao público em geral, publicidade e promoção relativamente ao seu 

nome, imagem e voz, em qualquer meio, incluindo eletrônicos e na internet, 

desde que vinculado ao Concurso aqui descrito. 

c) Os trabalhos inscritos no Concurso terão sua propriedade intelectual cedida de 

pleno direito e por prazo indeterminado ao Hospital Central da Aeronáutica 

(HCA), não cabendo a qualquer órgão quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento 

de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a 

ser reivindicados pelos participantes do concurso. 

d) O Hospital Central da Aeronáutica se reserva o direito de fazer adaptações, 

visando a sua adequação ao conceito e à imagem institucional no trabalho 

vencedor. 

e) Deverão ser enviados: 

i. A ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I) em formato pdf; 

ii. O termo de cessão de direitos autorais, devidamente preenchido (Anexo 

II), em formato pdf; 

iii. Uma versão do símbolo comemorativo COLORIDA, vetorizada em alta 

resolução (mínimo de 300 dpi); em RGB, nos formatos PSD ou CDR, 

em tamanho de 15 cm de altura e 15 cm de largura, limitando-se a 10 

Mb;  

iv. A mesma versão do símbolo comemorativo em PRETO E BRANCO, 

vetorizada em alta resolução (mínimo de 300 dpi); em RGB, nos 

formatos PSD ou CDR, em tamanho de 15 cm de altura e 15 cm de 

largura, limitando-se a 10 Mb. 

v. Os arquivos devem ser entregues abertos e acompanhados das fontes 

utilizadas na sua confecção. 

f) O logotipo do HCA poderá ser baixado no seguinte endereço: 

http://www.hca.intraer/index.php/downloads 

g) Os arquivos podem ser enviados diretamente ao e-mail ou via link da nuvem de 

qualquer plataforma que permita o acesso dos mesmos. 

h) O trabalho deve ser realizado individualmente. 

i) Uma pessoa pode concorrer com até 03 (três) símbolos comemorativos 

diferentes. 

j) Deverão ser inscritas apenas propostas inéditas que atendam aos objetivos e à 

finalidade do presente edital. 

i. A autenticidade do símbolo comemorativo é de inteira responsabilidade 

do inscrito. 

ii. Na proposta do símbolo comemorativo deverá constar: 

mailto:gabinetehca@gmail.com
http://www.hca.intraer/index.php/downloads
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1.A denominação: “HCA 75 anos” ou “75 anos” ou termo similar; 

e 

2.Elemento gráfico e/ou imagem que remeta ao HCA. 

k) O símbolo comemorativo não deverá conter nenhuma identificação do autor ou 

autora. 

l) Podem participar deste edital, militares e servidores civis do COMAER. 

m) Os membros da Comissão Julgadora estão impedidos de participar do Concurso. 

 

3. DAS DESCLASSIFICAÇÕES 

 

a) Serão desclassificadas as inscrições realizadas fora das datas definidas. 

b) Serão desclassificadas as propostas que contrariem quaisquer itens do 

Regulamento. 

c) Serão desclassificadas propostas que atentem contra a honra pessoal, o pundonor 

militar ou o decoro exigido aos militares das Forças Armadas. 

 

4. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

a) A Comissão Julgadora do Concurso será composta por três oficiais do HCA. 

b) Para o julgamento das propostas, os critérios serão determinados pela Comissão 

Julgadora do Concurso, levando-se em consideração: 

i. Viabilidade de utilização; 

ii. Criatividade, inovação e técnica; 

iii. Originalidade; 

iv. Comunicação, universalidade e concisão; e 

v. Identificação com o evento (aniversário de 75 anos de criação do HCA). 

c) A Comissão Julgadora irá deliberar quaisquer critérios de desempate. 

d) As propostas que não atenderem ao Regulamento serão desconsideradas. 

e) Todos os participantes neste concurso receberão declaração de participação. 

f) Não haverá premiação em dinheiro. 

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

a) Cada proposta será pontuada de acordo com a seguinte tabela: 

i. Viabilidade de utilização   (até 10 pontos); 

ii. Criatividade, inovação e técnica  (até 10 pontos); 

iii. Originalidade     (até 10 pontos); 

iv. Comunicação, universalidade e concisão (até 10 pontos); e 

v. Identificação com o evento   (até 10 pontos).  

b) A pontuação será feita por consenso dos membros da Comissão Julgadora do 

concurso. Dessa forma, cada proposta poderá ser avaliada de zero a cinqüenta 

pontos. 

c) A classificação das propostas se dará por ordem decrescente. 
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d) A proposta que obtiver a maior pontuação será declarada vencedora pela 

comissão julgadora. 

e) Em caso de empate na primeira colocação, a Comissão Julgadora chegará a novo 

consenso para designar o trabalho vencedor do Concurso.  

 

6 . DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

a) O resultado do concurso será divulgado no dia 11/08/2017 nos murais de aviso 

do Hospital e no site do HCA (Intraer). 

b) O criador da proposta vencedora receberá certificado de menção honrosa, no dia 

do aniversário da Organização Militar, em cerimônia. (data prevista: 

25/08/2017). 

c) O vencedor será contatado, por meio das informações constantes da inscrição 

(anexo I), para o comparecimento na cerimônia de premiação. 

d) Não será ofertado nenhum auxílio pecuniário ou qualquer benefício para o 

comparecimento do vencedor, o qual deverá arcar com os custos de 

deslocamento até o Hospital Central da Aeronáutica.  

 

7. DOS RECURSOS 

 

a) Dúvidas do Regulamento deverão ser dirigidas à Comissão Julgadora do 

Concurso, via email: gabinetehca@gmail.com. 

b) Não haverá recurso quanto à escolha da Comissão Julgadora. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) No caso de nenhuma proposta ser contemplada, a comissão julgadora se reserva 

o direito de definir o símbolo comemorativo a ser utilizado. 

b) Casos omissos a este Regulamento serão analisados pela Comissão Julgadora.  

 

 

 

 

 

Brigadeiro Médico JOSÉ LUIZ RIBEIRO MIGUEL  

Diretor do Hospital Central da Aeronáutica 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA 

 

CONCURSO CULTURAL PARA ESCOLHA DE SÍMBOLO 

COMEMORATIVO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA 

 

 

ANEXO I 

 

Nome completo: 

_____________________________________________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________ 

Bairro: 

_____________________________________________________________________ 

Cidade: 

____________________________________________________________________ 

Estado: 

_____________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

RG: ____________________________________ 

CPF: ___________________________________ 

Telefones: ________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA 

 

CONCURSO CULTURAL PARA ESCOLHA DE SÍMBOLO 

COMEMORATIVO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA 

 

 

ANEXO II 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

RG___________________________ e CPF ______________________________, 

inscrito no Concurso Cultural para escolha do SÍMBOLO COMEMORATIVO alusivo 

aos 75 anos do Hospital Central da Aeronáutica, por meio do presente Termo, autorizo 

o Hospital Central da Aeronáutica a utilizar o logotipo de minha autoria, cedendo-lhe, a 

título gratuito e em caráter definitivo, os Direitos Autorais e Patrimoniais dela 

decorrentes, em acordo com a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e c/c Lei 12.853 de 

14 de Agosto de 2013. A cessão dos Direitos Autorais desta obra visual é por prazo 

indeterminado. Declaro que tenho pleno conhecimento e aceito as normas e instruções 

do Concurso Cultural para escolha do SÍMBOLO COMEMORATIVO alusivo aos 75 

anos do Hospital Central da Aeronáutica, também, que a obra cedida é de minha 

exclusiva autoria e que assumo, portanto, total responsabilidade pelo seu conteúdo.  

 

 

Rio de Janeiro, _________ de _____________ de 2017. 

______________________________________________ 

Nome Completo e assinatura 
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Emblema HCA 

Descrição Heráldica 

 
 

Escudo Português, com o chefe em blau (azul-ultramar), tendo à destra o Gládio Alado, 

em jalne (amarelo), símbolo do Comando da Aeronáutica e, à sinistra, a sigla da 

Organização, “HCA”, em prata (branco). 

Campo em blau (azul-cerúleo), carregando, à destra e abaixo do chefe, uma serpente em 

sinopla (verde-escuro), simbolizando a área de Saúde e todas as Clínicas do 

estabelecimento. A serpente é ladeada por duas estrelas, em prata (branco), 

caracterizando o posto do Diretor da Organização: Brigadeiro. 

À sinistra, também abaixo do chefe, aparece uma cruz em goles (vermelho), perfilada de 

prata (branco), simbolizando a Cruz Vermelha Internacional e o Hospital Central da 

Aeronáutica, criado em 1942. 

Em contrachefe aparece a silhueta estilizada do Pão de Açúcar, em Jalne (amarelo), 

monumento natural da Cidade do Rio de Janeiro, cidade onde se situa a Unidade.  

Contorna o escudo um filete em prata (branco), caracterizando o nível de comando da 

Organização: Oficial-General.  

 


