
1 
 

 

REGULAMENTO 
 

1. DESCRIÇÃO 
 

A 6ª EXPOTEC – Mostra de Trabalhos/Projetos dos Técnicos de Nível Superior da Prefeitura de Porto 
Alegre, realizada pela Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre (Astec), 
com publicação de trabalhos a partir de 28 de outubro 2019, consiste na divulgação por meio do site 
da Astec, de estudos e projetos, crônicas, contos e poesias elaborados por técnicos de nível superior da 
Prefeitura de Porto Alegre, abordando temas que contribuam para o aperfeiçoamento dos serviços 
municipais e melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

 
2. OBJETIVO  

 
O objetivo da 6ª EXPOTEC é a valorização dos técnicos de nível superior da Prefeitura de Porto 

Alegre por meio da divulgação e publicação de sua produção técnica, interna e externamente, permitindo o 
aproveitamento dos conteúdos na solução de problemas típicos das administrações municipais, bem como 
expor sua produção literária. 

 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO 

 
A publicação de trabalhos será disponibilizada em formato pdf, no site da Astec 

http://www.astecpmpa.com.br. 
 

4. INSCRIÇÕES  
 

Poderão inscrever-se, gratuitamente, para participar da 6ª EXPOTEC somente técnicos de nível 
superior, associados da Astec e que sejam detentores de cargos de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre. Cada técnico ou equipe de até 6 (seis) técnicos poderá inscrever 1 (um) ou 
mais trabalhos para a Mostra. 

Técnicos de nível superior, detentores de cargos de provimento efetivo na Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre não associados da Astec, poderão associar-se no momento da inscrição do trabalho, 
assumindo o compromisso de permanecerem associados pelo período mínimo de 12 meses a contar da 
data de ingresso no quadro social. 

As inscrições e submissões de trabalhos e projetos ocorrerão de 5 de agosto a 16 de 
setembro de 2019, por meio do e-mail expotec@astecpmpa.com.br. 

O autor que encaminhar o trabalho/projeto por e-mail será o responsável perante à Astec para 
contatos e atendimentos previstos no presente Regulamento.  
Ao e-mail de inscrição deverá ser anexado o trabalho/projeto, de acordo com as especificações do Anexo 
A – Apresentação dos trabalhos/projetos e Anexo B – Produção literária das categorias - poema, 
crônica e conto. 

. 
 

5. SELEÇÃO DOS TRABALHOS/PROJETOS A SEREM EXPOSTOS 
 

5.1 Composição da Comissão de Seleção e Organização 
 

A Comissão de Seleção e Organização (CSO) será composta por um membro do Conselho 
Deliberativo da Astec, dois membros da Diretoria e um membro escolhido entre os associados, podendo 
essa assessorar-se de profissional da área do trabalho/projeto, especialmente convidado para participar da 
seleção, quando essa entender necessário.  
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Os autores poderão contar com auxílio da CSO para adequar os trabalhos/projetos e dirimir dúvidas. 
A CSO reserva-se o direito de efetuar adequações na apresentação dos trabalhos/projetos, para 

disponibilização no site da Astec em formato pdf, bem como nas edições da   Revista da Astec.  
 
 
5.2 Período de seleção e divulgação do resultado 

 
A seleção dos trabalhos a serem divulgados será feita pela CSO da 6ª EXPOTEC, no período de 17 

de setembro a 16 de outubro de 2019. 
A divulgação dos selecionados será feita no dia 17 de outubro de 2019, no site da Astec e via e-

mail aos selecionados. 
 
5.3 Condições gerais de participação 
 

Os conteúdos selecionados e publicados nessa Mostra são de exclusiva responsabilidade de seus 
autores, cabendo a esses a obtenção de quaisquer licenças necessárias para publicação. 

O e-mail solicitando a inscrição do trabalho na 6ª EXPOTEC isenta a Astec de quaisquer 
responsabilidades quanto a direitos autorais ou outros que possam envolver o trabalho técnico inscrito. 

Não caberá recurso da decisão da CSO da 6ª EXPOTEC. 
 

6. MATERIAIS DA 6ª EXPOTEC 
 

6.1 Publicações no site da Astec e redes sociais 
 

O conteúdo dos estudos/projetos selecionados para a 6ª EXPOTEC, será publicado e 
disponibilizado para download em formato pdf no site da entidade, a partir de 28 de outubro de 2019. 
Pelo envio do e-mail de inscrição os autores autorizam a publicação dos trabalhos expostos, imagens   
desses materiais e de seus autores, sem qualquer ônus para a Astec. 

 
6.2 Certificados de participação 

 
Aos participantes da 6ª EXPOTEC será conferido um certificado de participação, disponibilizado, no 

formato pdf, para download no site da Astec, a partir de 28 de outubro de 2019. 
 

6.3 Propriedade e destino dos materiais disponíveis on line 
 
Pelo envio do e-mail de inscrição, os autores reconhecem, de pronto, que os conteúdos dos 

estudos/projetos podem ser divulgados por meio do site da Astec, por tempo indeterminado, a ser definido 
pela direção da entidade a qual não assume nenhuma responsabilidade pela guarda e arquivamento do 
material findo o prazo definido para publicação. 

 
7. DIVULGAÇÃO 
 

A divulgação da Mostra ocorrerá, conforme cronograma aprovado, por meio da divulgação de 
material publicitário e remessa de convites aos associados, preferencialmente por e-mail, whatsapp, site e 
redes sociais, às demais associações de servidores, sindicatos de servidores, universidades, cursos 
técnicos, rádios, televisões, jornais, portais de notícias, autoridades e pessoas indicadas pelos autores dos 
trabalhos. 
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8. AVALIAÇÃO DA 6ª EXPOTEC 
 

No dia 31 de outubro de 2019, às 18h30min, na sede da Astec, ocorrerá reunião com os 
expositores para realizar a avaliação da Mostra. 

 
9. RECURSOS FINANCEIROS 

 
Os recursos necessários à realização da 6ª EXPOTEC serão disponibilizados pela Astec. A 

entidade poderá receber recursos de outras entidades, pela veiculação de materiais publicitários dessas 
nos materiais do evento, bem como nas edições da Revista da Astec que circulem após a realização da 
Mostra. 
 

PORTO ALEGRE, 5 de agosto de 2019. 
 

DIRETORIA EXECUTIVA – GESTÃO 2019-2020 
RESISTIR E AVANÇAR 
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ANEXO A – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS/PROJETOS   

 
1 INSTRUÇÕES GERAIS DE ENVIO PARA O e-MAIL expotec@astecpmpa.com.br 

 
a) texto – em formato docx; 
 
b) ilustrações (fotografias, quadros, tabelas e gráficos) ou imagens deverão ser em alta resolução 
(mínimo 300 dpi), formato jpeg, não ultrapassando 2Mb; 
 
Obs.: Todas as ilustrações devem ser encaminhadas separadas do texto, mas suas indicações devem 
estar identificadas no texto contendo o tipo, o título e a numeração;  
 
c) fotografias do(s) autor(es) – 1 (uma) foto de rosto do(s) autor(es) (enquadramento “tipo 3x4”), com 
boa iluminação, sem óculos e sem chapéu, em alta resolução, formato jpeg;  
 
d) telefones do 1º autor – do órgão/setor e celular. 

 
2 FORMATAÇÃO DO TEXTO – deverá ter no máximo 5 páginas ou 10.000 caracteres, seguindo o padrão 
descrito abaixo: 

a) fonte: Arial 12 para o texto e fonte 8 para citações com mais de 3 linhas e, legendas das 
 ilustrações  
b) formato do papel: A-4 
c) orientação do papel: Retrato 
d) parágrafo: entrelinhas duplo, texto justificado  
e) margens: superior – 3 cm, inferior – 2 cm, direita – 2 cm e esquerda – 3 cm 
f) espacejamento: texto 1,5cm 
g) título: Deve distar 8 cm da borda superior, ser centralizado e iniciar sempre em uma nova página, 
devendo ser em negrito e maiúscula, sempre em tamanho 12, sendo separado do texto a seguir por dois 
espaços duplos. 
 

3 ESTRUTURA DO TRABALHO/PROJETO 
 
3.1 Título do trabalho (se houver subtítulo antecedido de dois pontos) 
3.2 Autor(es) – listar nessa ordem: nome do autor e/ou autores, registro profissional, profissão, 
especialização, mestrado e/ou, doutorado (sigla da instituição), lotação (sigla do setor e órgão) e e-mail 
somente do 1º autor responsável pela inscrição. 
 
3.3 Palavras-chave: no mínimo 3 (três) palavras-chave e no máximo 5 (cinco) palavras-chave. 

3.4 Resumo: com no máximo 250 palavras 

3.5 Objetivo geral e objetivos específicos: usar verbos no infinitivo 

3.6 Desenvolvimento: introdução, metodologia, além de outros itens relevantes, o qual pode ser dividido 
em seções e subseções, caso seja necessário; poderão constar também ilustrações, tabelas, gráficos, 
fotografias, etc. 

3.7 Resultados parciais/finais  
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3.8 Conclusões ou considerações finais 

3.9 Referências (citadas no texto): em ordem alfabética e não numeradas, de acordo com a norma da 
ABNT NBR 6023/2018.  

3.8 Agradecimentos (opcional) - devem constar apenas os nomes dos colaboradores e/ou apoiadores, 
em ordem alfabética. 

Obs.: Recomendamos consultar também o documento Orientações complementares para escrita de 
artigos, disponível em http://astec.comercial.ws/wp-content/uploads/2019/08/ORIENTACOES-
COMPLEMENTARES.pdf . 
 

*** 
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ANEXO B – PRODUÇÃO LITERÁRIA DAS CATEGORIAS POEMA, CRÔNICA E CONTO 

Objetivo: contribuir para revelar e divulgar talentos literários, bem como incentivar a produção literária 
dos técnicos de nível superior. 

Poderão ser inscritos um ou mais textos, inéditos ou não, com tema livre; de forma individual ou coletiva 
(coautoria). 

1 INSTRUÇÕES GERAIS DE ENVIO PARA O e-MAIL expotec@astecpmpa.com.br 

a) texto – em formato docx;  

b) ilustrações ou imagens (opcionais) – deverão ser em alta resolução (mínimo 300 dpi), formato jpeg;  

Obs.: Todas as ilustrações ou imagens obrigatoriamente acompanhadas de fonte e créditos, devem ser 
encaminhadas separadas do texto;  

c) fotografias do(s) autor(es) – 1 (uma) foto de rosto do(s) autor(es) (enquadramento “tipo 3x4”), com boa 
iluminação, sem óculos e sem chapéu, em alta resolução (mínimo 300 dpi), formato jpeg;  

d) telefones do 1º autor – do órgão/setor e celular com DDD; 

e) endereço residencial, para envio de correspondências aos autores. 

2 FORMATAÇÃO DO TEXTO  
Deverá ter no máximo 1 página ou 2.000 caracteres, seguindo o padrão descrito abaixo: 
 a) fonte: Arial 12 

 b) formato do papel: A-4  

c) orientação do papel: Retrato  

d) parágrafo: entrelinhas duplo, texto justificado 

 e) margens: superior – 3 cm, inferior – 2 cm, direita – 2 cm e esquerda – 3 cm  

f) espacejamento: texto 1,5 cm  

g) título: deve distar 8 cm da borda superior e ser centralizado  

Obs.: Os casos omissos serão decididos pela CSO, bem como informações complementares ou 
esclarecimento de eventuais dúvidas serão respondidas pelo e-mail expotec@astecpmpa.com.br. 

*** 
 


