
 
 

 
 

EDITAL 1º CONCURSO FUNJOBE DE REDAÇÃO 2019 

 APRESENTAÇÃO 

O 1º Concurso de Redação da FUNJOBE-Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada é um 
projeto destinado a todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais, 
que visa valorizar e estimular a criatividade, o raciocínio, a leitura e o desenvolvimento da 
linguagem escrita em Língua Portuguesa. A 1ª edição do Concurso de Redação da 
FUNJOBE, terá como tema “História de Barbacena” 

A organização, coordenação e divulgação do Concurso de Redação estarão a cargo da 
FUNJOBE. Com o apoio da Secretaria Municipal de Ensino de Barbacena MG 

O concurso será realizado no período de 11 de agosto a 11 de outubro de 2019, prazo que 
inclui as seguintes etapas: 

1. 11/08/2019 - Lançamento e divulgação; 
2. 16 a 18/09/2019 - Recebimento das redações dos participantes; 
3. 19 a 20/09/2019 – Inserção das redações inscritas no site para votação pública;  
4. 24/09/2019 a 8/10/2019 – Período de Divulgação nos meios de comunicação e redes 

sociais e votação do público. 
5. 11/10/2019 – Divulgação da redação vencedora 
6. 18/10/2019 – Entrega da Premiação. 

 

2. DOS CONCORRENTES 

Poderão participar do Concurso os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de Barbacena. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

1- As inscrições para o I Concurso de Redação da FUNJOBE serão efetivadas após a 
entrega da redação escrita, que ocorrerá no período de 16 a 18 de setembro de 2019. 
Cada concorrente poderá participar com apenas uma redação inédita. 

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelos componentes da Comissão Organizadora do 
concurso. 

2- A data limite para a entrega das redações será dia 18/09/2019 até as 15 horas, na 
portaria da FAME – Faculdade de Medicina de Barbacena na Praça Presidente Antônio 
Carlos, nº 8. Bairro São Sebastião – Barbacena - MG 

3-  As redações devem ser escritas a mão, com letra cursiva legível. E entregues em 
envelope com os seguintes dados: Nome da escola, Nome do aluno e nome do 
professor orientador. 

4- . Qualquer data posterior à designada como data limite desclassificará 
automaticamente as redações, bem como envelopes ou redações em desacordo com o 
regulamento. 

 

4. DA REDAÇÃO 

O tema da redação será: “História de Barbacena” 



 
 

 
 

O título da redação é livre e o objetivo é fazer com que o tema seja um convite à reflexão e 
pesquisa sobre a história da cidade de Barbacena. 

O gênero será redação dissertativa e argumentativa. 

Os concorrentes deverão desenvolver a ideia sobre o tema em, no mínimo, 30 (trinta) e, no 
máximo, 50 (cinquenta) linhas. 

Cada professor/aluno interessado em concorrer deverá inscrever, no mínimo, 1 redação para 
legitimar sua participação. 

Os textos que não obedecerem aos limites de linha e não corresponderem ao tema 
determinado neste regulamento serão desclassificados automaticamente. As redações devem 
ser inéditas. 

5. DA CORREÇÃO 

1-As redações inscritas deverão ser previamente selecionadas nas escolas.  

2- Somente inscrita a melhor redação de cada 9º ano da escola.  

3- Fica a critério de cada escola a forma de seleção das redações. 

4- Toda redação inscrita deverá ter sido previamente corrigida pelas professoras de Lingua 
Portuguesa e Literatura do Ensino Fundamental. 

A redação será desclassificada caso fique constatado que essa não tenha sido elaborada pelo 
próprio aluno concorrente inscrito (plágio), fuja ao tema proposto ou transgrida qualquer 
critério. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As redações serão avaliadas de 1 a 10 para cada um dos quesitos abaixo: 

1. Pertinência temática e adequação à proposta apresentada neste edital; 
2. Coerência na argumentação apresentada; 
3. Originalidade e criatividade; 
4. Coesão (ligação entre as ideias, substituição, paragrafação); 
5. Clareza e concisão na exposição textual; 
6. Correção gramatical. 

7-  DA  VOTAÇÃO DAS REDAÇÕES PARA PREMIAÇÃO  

As redações serão publicadas no site www.funjob.edu.br onde receberão voto popular 
para cada quesito. A redação que obter maior pontuação será a vencedora 

8- DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Como critério de desempate, a redação que obtiver maior pontuação no quesito 1 – Pertinência 
Temática será a vencedora. 

 

9 DA PREMIAÇÃO 



 
 

 
 

Será premiada a redação que obter a maior nota através da votação.  

Será premiado o professor orientador da melhor redação 

1º Lugar: 1 Tablet para o aluno e 1 Tablet para o professor e 1 Troféu para a escola 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora, não cabendo recursos ou 
qualquer forma de revisão. 

Na correção das redações, será considerada a norma ortográfica vigente. 

Barbacena, 06 de agosto de 2019. 


