
 

CHAMADA À PARCERIA PARA CRIAÇÃO DE CAMPANHA DO ESPAÇO 

SAÚDE E SEXUALIDADE PARA JOVENS E ADOLESCENTES DA GESTOS 

 

A Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero, abre chamada para a 

criação de uma campanha de divulgação do Espaço Saúde e Sexualidade para 

Jovens e Adolescentes que atende pessoas entre 13 e 29 anos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objetivo desta Chamada é selecionar 01 (um) projeto de criação de campanha 

do Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes de acordo com as 

especificações constantes nesta Chamada e regulamento; 

1.2. Integram esta Chamada os seguintes anexos: 

Anexo I – Ficha de Inscrição; 

Anexo II – Modelo de Termo de Cessão de Direitos Autorais; 

Anexo III – Informações complementares sobre o Espaço Saúde e Sexualidade para 

Jovens e Adolescentes. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Chamada voltada para estudantes e profissionais da área de design e/ou 

comunicação social residentes no Estado de Pernambuco. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. Cada participante poderá inscrever quantas propostas de projeto quiser até 

04/05. 

3.2. Documentos necessários: 

http://www.gestos.org/


 

3.2.1. Ficha de Inscrição (Anexo I) preenchida e assinada; 

3.2.2. Projeto de criação de uma campanha para o Espaço 

Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes, como 

detalhado no item 5.1 desta Chamada. 

3.3. Os documentos e projeto mencionados no subitem 3.2 poderão ser enviados, por 

correio eletrônico para contato@gestos.org, pelos correios ou entregues no 

endereço da Gestos, em dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas. A Gestos – 

Soropositividade, Comunicação e Gênero fica na Rua dos Médicis, 68, Boa Vista, 

Recife/PE – CEP: 50070-290. No campo assunto do e-mail, ou nos envelopes, a 

referência dever ser: Campanha Saúde e Sexualidade para Jovens e 

Adolescentes. 

3.3.1. As inscrições serão aceitas a partir do dia 5/4 até 4/5 de 

2018; 

3.3.2. Pedidos de esclarecimento e/ou consultas podem ser 

feitos pelo e-mail: contato@gestos.org. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS TÉCNICOS 

4.1. Serão aceitos e apreciados projetos originais, inéditos, de autoria do(a) 

interessado(a) inscrito(a) e que contenham os seguintes itens obrigatórios: 

4.1.1. A campanha deve atrair jovens e adolescentes ao 

Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e 

Adolescentes. A campanha deve ser dirigida para um 

público de jovens e as peças serão distribuídas em 

escolas, ônibus, locais públicos, tais como postos de 

saúde, e nas nossas mídias sociais; 

4.1.2. Prever um espaço da peça para a inclusão do logotipo 

da Gestos e de logo da organização apoiadora; 

4.1.3. Texto impresso de até uma lauda com a justificativa 

conceitual. 
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4.2. O ato de inscrição implica a aceitação plena das condições estabelecidas nesta 

Chamada. 

5. DA CAMPANHA A SER ENTREGUE 

5.1. A campanha deve ser entregue conforme os formatos que serão usados: 

5.1.1. Cartaz – O tamanho do cartaz deve ser A3 (279 mm por 

432 mm), sendo que a peça deverá ficar na posição 

retrato, horizontal pela margem curta. Caso o material 

seja entregue impresso via correio, ou no endereço da 

Gestos, o cartaz pode ser apresentado em folha A4, 

colorido; 

5.1.2. Cartão Postal – O tamanho do cartaz deve ser 10 mm 

por 15 mm, sendo que a peça deverá ficar na posição 

paisagem, horizontal pela margem longa. Caso o material 

seja entregue impresso via correio, ou no endereço da 

Gestos, o cartão postal pode ser apresentado em folha 

A4, colorido; 

5.1.3. Banners Eletrônicos – Os tamanhos para as redes 

sociais são: post com imagem para Facebook (940 px x 

788 px), foto de capa para o Facebook (820 px x 312 px), 

foto de capa para Twitter (1500 px x 500 px), post com 

imagem para Twitter (1024 px x 512 px), post para 

Instagram (1080 px x 1080 px). Caso o material seja 

entregue impresso via correio, ou no endereço da Gestos, 

o cartão postal pode ser apresentado em folha A4, 

colorido. 

  



 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1. Os critérios para a avaliação dos projetos considerados habilitados, com 

inscrição deferida, são os seguintes: 

 

CRITÉRIO OBJETO DE ANÁLISE E 

JULGAMENTO 

PONTUAÇÃO 

Criatividade Visão nova e projeto moderno de 

campanha, abordagens objetivas e 

subjetivas pertinentes, como também 

a resolução estética. 

1-10 

Originalidade Desvincular de outras ideias 

existentes e utilização de traços e 

soluções. 

1-10 

Comunicação Capacidade de transmissão da ideia 

apresentada. 

1-10 

Institucionalidade Permitir, através de leitura visual, o 

entendimento da natureza do Espaço 

Saúde e Sexualidade para Jovens e 

Adolescentes. 

1-10 

Pontuação mínima e máxima considerada para a escolha final. 4-40 

6.2. Serão atribuídas notas de 1 (um) a 10 (dez) para cada um dos critérios de 

avaliação, sendo a pontuação máxima 40 (quarenta) pontos e a mínima 4 (quatro) 

pontos. 

  



 

7. DO RESULTADO 

7.1. O resultado será divulgado no dia 8 de maio pelo endereço eletrônico 

http://www.gestos.org. 

8. DA PARCERIA 

8.1. Depois de publicado o resultado e transcorridos todos os prazos determinados 

nesta Chamada, serão iniciados os procedimentos necessários para conferir o 

reconhecimento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao(à) autor(a) do 

projeto vencedor; 

8.2. O(a) vencedor(a) deverá apresentar o Termo de Cessão de Direitos Autorais 

(Anexo II), assinado com firma reconhecida; 

8.3. O(a) vencedor(a) deverá entregar cópias da Campanha, em alta definição, com 

qualidade de impressão, com acesso em serviço de hospedagem na nuvem com 

arquivos nos formatos JPG ou PNG, PDF (com linhas de corte para as versões 

cartaz e cartão postal) e AI ou trazendo os arquivos para a Gestos em pen drive 

ou outro tipo de dispositivo de armazenamento. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Os projetos inscritos não serão devolvidos; 

9.2. A Gestos poderá fazer uso das peças em sua totalidade, bem como, alterar o seu 

conteúdo, parcial ou totalmente, para uso em seus meios eletrônicos e/ou 

impressos; 

9.3. A campanha vencedora será utilizada em todos os materiais da Gestos que falem 

sobre o Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes, tais como 

cartilhas, cartazes, postais, vídeos, publicações e comunicação online, entre 

outros. 

9.4. A inscrição e envio do projeto implicam em anuência com as normas desta 

Chamada e regulamento. Os casos omissos serão dirimidos pela Gestos. 

Recife, 5 de abril de 2018. (Atualizado em 26/04/2018).  

http://www.gestos.org/


 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

POR MEIO DA PRESENTE, SOLICITO MINHA INSCRIÇÃO NO PROJETO ACIMA 

REFERIDO E DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A MESMA IMPLICA MINHA 

TOTAL CONCORDÂNCIA E O CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS 

ESTABELECIDAS NA CHAMADA. 

Nome social: 

Registro de identidade: Órgão expedidor: 

Validade: CPF: 

Profissão: Estado civil: 

Data de nascimento: Local de Nascimento: 

Endereço: Email 

Cidade/Estado CEP 

Fone contato (DDD) Fone celular (DDD) 

 

Local e Data, _______________________________  

 

 

 

Assinatura



 

ANEXO II 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

Declaro ser o(a) titular exclusivo(a), originário(a), de todos os direitos autorais, de âmbito 

patrimonial e moral, no que couber, sobre o trabalho por mim enviado, para a Chamada à 

Parceria, ocasião que cedo e transfiro à Gestos – Soropositividade, Comunicação e 

Gênero, regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 41.229.113/0001-40, com sede à Rua dos 

Médicis, 68. Boa Vista. Recife/PE. CEP: 50070-290, por meio deste instrumento, de forma 

total, definitiva e exclusiva, sem qualquer limitação temporal ou territorial, os direitos 

patrimoniais, autorizando-a a utilizar a obra selecionada parcial ou totalmente, direta ou 

indiretamente, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 29 da Lei 9.610/98 

(legislação sobre direitos autorais). A presente cessão tem caráter irretratável e irrevogável. 

Local e Data, _______________________________ 

 

 

 

Assinatura 

Nome: 

RG: 

CPF: 

(Obs.: A assinatura deverá ter a firma reconhecida) 

  



 

ANEXO III 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O ESPAÇO SAÚDE E 

SEXUALIDADE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 

 

Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes 

• O Espaço atende pessoas entre 13 e 29 anos. 

• Qualquer pessoa pode ligar e agendar uma consulta. 

• A enfermeira é a primeira profissional a fazer a triagem e, se necessário, encaminha 

para os nossos serviços de psicologia e serviço social. 

• O Espaço é acolhedor e livre de preconceito. 

• Testagem para o HIV com aconselhamento pré e pós-teste para pessoas maiores 

de 18 anos. 

• Os serviços não têm custo para os(as) usuários(as) graças ao apoio das nossas 

organizações parceiras. 

• Em 2017, com a divulgação de mais de 500 cartazes sobre o Espaço Saúde e 

Sexualidade para Jovens e Adolescentes nos ônibus do Recife, atingimos mais de 

1 milhão de pessoas. 

 

Página web e redes sociais 

Gestos – www.gestos.org 

Facebook – facebook.com/gestospe 

Twitter – twitter.com/gestospe 

Instagram – instagram.com/gestospe 

YouTube – http://bit.ly/GestosComunica 

 

Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero 

Rua dos Médicis, 68. Boa Vista – Recife/PE. 

Fone: (81) 3421-7670 / E-mail: gestos@gestos.org 

http://www.gestos.org/
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https://twitter.com/gestospe
https://www.instagram.com/gestospe
http://bit.ly/GestosComunica
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