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CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  RREEDDAAÇÇÃÃOO
  

 

Cód. EJESC  44  
EESSCCOOLLAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

FFAAIIXXAA  EETTÁÁRRIIAA::  1155  aa  1177  aannooss  

TTEEMMAA::  OO  qquuee  ccaauussaa  ee  ccoommoo  eelliimmiinnaarr  aa  CCOORRRRUUPPÇÇÃÃOO??  
Aluno (nome completo) Gênero 

   [  ] Masculino              [   ] Feminino 

E-mail de contato (do aluno) Data de Nascimento (dd/mm/aaaa) 

Endereço completo: Rua, n., complemento, bairro (do aluno) 

Cidade (onde mora o aluno) Telefone, com DDD, de contato (do aluno) 

Escola (onde estuda o aluno. Nome completo) 
               º    Ano             

[ ] Ensino Fundamental                 

[ ] Ensino Médio                         

Cidade (onde está situada a escola) Telefone, com DDD, ou e-mail de contato (da escola) 

Assinatura do ALUNO 

 

Assinatura da Direção da Escola (apor carimbo) 

Nome do responsável legal 

 

Assinatura do RESPONSÁVEL LEGAL 

 
 

• A inscrição neste concurso é gratuita e deverá ser feita pelo estudante, por meio do correto preenchimento de 
todos os campos do formulário próprio CONCURSO DE REDAÇÃO, disponível no site da EJESC (www.tre-
sc.jus.br/ejesc) ou no cartório eleitoral mais próximo, até ààss  1188  hhoorraass do ddiiaa  1155  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001144.  

• A redação apresentada sem o devido preenchimento dos campos será desclassificada. 
  

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
Todas as redações serão submetidas a 3 avaliadores, sem a identificação do autor do texto. 

• Adequação ao tema (conformidade obrigatória entre o texto e o tema proposto no Regulamento). 

• Correção gramatical; respeito à macro e à microestrutura textuais; organização das ideias; conclusão da ideia; 
riqueza do vocabulário e do conteúdo; e apresentação gráfica. 

• Originalidade (o texto não poderá ter sido publicado em quaisquer mídias ou ter participado de concursos 
anteriores). 

• A redação deverá ter entre 20 e 30 linhas, ser manuscrita em língua portuguesa padrão-culta pelo aluno, com 
caneta esferográfica azul ou preta e, necessariamente, ser preenchida no formulário CONCURSO DE REDAÇÃO. 

Observação: a redação será desconsiderada se fugir do tema e/ou for ilegível.  
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Aluno (nome completo) Data de Nascimento (dd/mm/aaaa) Cód. EJESC 

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  RREEDDAAÇÇÃÃOO
  

 

Cód. EJESC  44  
EESSCCOOLLAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

FFAAIIXXAA  EETTÁÁRRIIAA::  1155  aa  1177  aannooss  

TTEEMMAA::  OO  qquuee  ccaauussaa  ee  ccoommoo  eelliimmiinnaarr  aa  CCOORRRRUUPPÇÇÃÃOO??  
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