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EDITAL Nº 01/2019 

Quadro 3 - Cronograma do concurso Despertar para a APA Floresta Manaós, 2019 

ATIVIDADES DATAS OBSERVAÇÕES 

Lançamento do concurso 18.07.2019 
Em evento a ser realizado na escola Estadual 
Deputado Josué Claudio de Souza, a partir das 9h 

Inscrição dos concorrentes  
(individual ou coletiva) 

05 de ago. a 09 de set. .2019 
Impressa, nos estabelecimentos ensino/ instituições 
participantes do concurso 

Divulgação do resultado das inscrições 10 a 16 de set. 2019 
Publicação impressa, com justificativa(s), divulgada 
nos estabelecimentos ensino/ instituições 
participantes do concurso 

Desenvolvimento e entrega das produções, 
pelos concorrentes inscritos 

17 de set. a 17 de out..2019 
Nos estabelecimentos ensino/instituições 
participantes do concurso 

Constituição e nomeação das bancas 
julgadoras (primeira etapa do concurso) 

07 a 21 de out. 2019 
Pela direção dos estabelecimentos ensino/ 
instituições participantes do concurso 

Período para realização de evento de 
divulgação das produções concorrentes 
(primeira etapa do concurso) 

21 de out. a 01 de nov.2019 
Organizado e realizado pelos estabelecimentos 
ensino / instituições participantes do concurso 

Avaliação e classificação das produções 
concorrentes (primeira etapa do concurso) 

14 a 19 out..2019 

Registro em atas das bancas julgadoras 
constituídas e nomeadas pela direção dos 
estabelecimentos ensino / instituições participantes 
do concurso 

Entrega no Conselho Consultivo da APA 
Floresta Manaós, das produções classificadas 
em primeiro, segundo e terceiro lugares, por 
modalidade, na primeira etapa do concurso, 
juntamente com as atas das respectivas 
bancas julgadoras 

04 a 07 de nov..2019 
Pelos estabelecimentos ensino/instituições 
participantes do concurso 

Divulgação dos resultados da primeira etapa 
do concurso 

08 a 13 de nov. 2019 

Pelos estabelecimentos ensino/instituições 
participantes do concurso e pelo Conselho 

Consultivo da APA Floresta Manaós em meio 
virtual. 

Constituição e nomeação das bancas 
julgadoras (segunda etapa do concurso) 

08 a 13 de nov..2019 Pelo Conselho Consultivo da APA Floresta Manaós 

Avaliação e classificação das produções 
concorrentes (segunda etapa do concurso) 

14 a 19 nov.2019 
Registro em atas das bancas julgadoras, de cada 
modalidade, constituídas e nomeadas pelo 
Conselho Consultivo da APA Floresta Manaós 

Realização do evento final de divulgação dos 
vencedores, por modalidade (segunda etapa 
do concurso) 

22 nov..2019 
Organizado e realizado pelo Conselho Consultivo 
da APA Floresta Manaós 

Retirada das produções, pelos respectivos 
autores concorrentes 

A partir de 18 nov.2019 
Nos estabelecimentos ensino/instituições 
participantes do concurso 

 

 

 
 


