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Edital de Seleção Pública 

 

Concurso Cultural para Seleção de  

Nova Arte para Embalagem Institucional de Camisinha Masculina 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites 

Virais (DIAHV), da Secretaria de Vigilância em Saúde, e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estabelecem e divulgam 

as normas do Edital do Concurso para seleção de trabalhos relacionados ao 

desenho das novas embalagens para camisinha masculina. 

O Concurso objetiva incentivar a produção de uma identidade mais moderna 

e atrativa, a fim de renovar a imagem da camisinha masculina distribuída pelo 

governo brasileiro. A proposta de uma nova roupagem para esse insumo visa 

enfatizar a importância da camisinha masculina e aumentar a frequência do seu 

uso, a fim de promover a prevenção às IST, ao HIV/aids e às hepatites virais junto 

à população sexualmente ativa, principalmente os jovens.  

 O acervo das obras oriundas do Concurso será utilizado pelo DIAHV/SVS/MS e 

pela UNESCO em eventos, ações de mobilização, divulgação nas redes sociais e 

materiais gráficos; também poderá compor uma exposição itinerante, a fim de 

promover práticas seguras de prevenção em relação às IST/aids e às hepatites 

virais. 

  

REGULAMENTO 

1. Do objeto 

1.1 O Concurso tem como objetivo escolher nova identidade visual para a 

camisinha masculina, a fim de tornar as embalagens mais atrativas, 

principalmente, para a população jovem, já que os dados epidemiológicos e 

pesquisas de comportamento apontam que a juventude não tem feito uso da 

camisinha, e é nessa faixa etária que estão os maiores números de infecção pelo 

HIV/aids, apesar das constantes campanhas sobre a importância da prevenção.  

1.2 Serão selecionados e premiados trabalhos originais não publicados e/ou 

divulgados de graduandos(as) e pós-graduandos(as) dos cursos de design gráfico, 

desenho industrial, arquitetura, artes plásticas e publicidade. 

1.3 O Concurso contemplará a seleção de proposta de arte para a embalagem 

da camisinha masculina (insumo de distribuição gratuita pelo Ministério da Saúde), 

considerando as especificações:  

a) Arte para a embalagem de camisinha masculina – Para as embalagens 

importadas pelo Ministério da Saúde e que têm a sua distribuição de forma 

gratuita. 

b) A proposta apresentada deverá prever duas versões, a fim de possibilitar a 

diferenciação das camisinhas masculinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, 

que têm largura nominal de 52mm e de 49mm. 
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c) As artes inscritas deverão obedecer às medidas de 55mm x 55mm, 

conforme arte/foto ilustrativa anexa ao final deste Edital, assim como incluir os 
textos de aplicação obrigatória na embalagem (Anexo 1). 

 

2. Das condições de participação 

2.1 Poderão participar do Concurso pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, 

graduandos(as) e pós-graduandos(as), maiores de dezoito anos, dos cursos de 

design gráfico, desenho industrial, arquitetura, artes plásticas e publicidade.  

a) O(a) candidato(a) deverá comprovar, no ato de inscrição, que está 

matriculado(a), no período do Concurso, em um dos cursos indicados neste Edital. 

2.2 Cada candidato(a) poderá inscrever até duas propostas, ficando inabilitado(a) 

aquele(a) que apresentar mais de duas iniciativas por categoria. 

2.3 É proibida a participação de candidatos(as) que sejam: 

a) Servidores(as) públicos(as), funcionários(as) terceirizados(as) e consultores(as) 

vinculados(as) aos Organizadores, bem como o(a) respectivo(a) cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

b) Membros da Comissão de Seleção ou seus parentes em linha reta. 

 

3. Das inscrições 

3.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, de forma gratuita, e 

estarão abertas no período de 17 de julho de 2017 a 11 de setembro de 2017, 

até às 23 horas e 59 minutos, observado o horário oficial de Brasília/DF, na página 

web http://embalagemcamisinha.aids.gov.br. 

Para a formalização das inscrições, será necessário o preenchimento do formulário 

de inscrição disponível no site http://embalagemcamisinha.aids.gov.br, além da 

inserção dos documentos solicitados abaixo: 

a) Cópia digitalizada da cédula de identidade, passaporte ou certidão de 

nascimento;  

b) Comprovante de matrícula da universidade referente ao período atual do curso 

frequentado; 

c) Declaração digital de anuência com as regras do concurso disponível no site 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br 

d) Declaração digital de cessão de direitos para promoção e difusão cultural dos 

materiais participantes do concurso cultural para seleção de artes para embalagem 

institucional da camisinha masculina disponível no site 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br 

e) Declaração digital de ausência de condição restritiva de participação disponível 

no site http://embalagemcamisinha.aids.gov.br 

f) Proposta de trabalho, de acordo com as exigências do item 1.3.  

Todos(as) os(as) autores(as) das obras selecionadas deverão encaminhar os 

arquivos em alta resolução, no mínimo com 300 dpi, em arquivos abertos, em 

vetor, extensões EPS, TIFF, AI e formato 42cmx30cm (com possibilidade de 

ampliação para até 10x o tamanho da arte original), a fim de compor uma 

exposição que terá lugar durante o 11º Congresso Brasileiro de HIV/Aids e 4º 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
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Congresso Brasileiro de Hepatites Virais ou outro lugar a ser definido a critério dos 

organizadores. 

3.2 O prazo de inscrições poderá ser prorrogado, caso em que será publicado o 

aviso de prorrogação nas páginas web http://embalagemcamisinha.aids.gov.br e 

https://www.facebook.com/ISTAidsHV/. 

3.3 O Ministério da Saúde e a UNESCO não se responsabilizam por inscrições 

incorretas, não entregues ou entregues fora do prazo determinado neste Edital. 

3.4 O ônus ocasionado pela participação neste Concurso Público, incluídas as 

despesas com cópias e digitalização, serviços postais e emissão de documentos, é 

de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

 

4. Habilitação e seleção 

4.1 Para habilitar as inscrições, uma Comissão Técnica composta por 

representantes e delegados(as) do Ministério da Saúde, da UNESCO e de outras 

parcerias envolvidas no planejamento do Concurso será designada para conferência 

dos prazos, documentos e outros itens exigidos neste Edital, eliminando do 

Concurso os(as) candidatos(as) que não os cumprirem e aprovando para a fase 

seguinte da seleção as inscrições que estiverem de acordo com as regras 

publicadas.  

4.2 Após a habilitação das inscrições, a Comissão Técnica publicará a relação de 

trabalhos homologados na página web http://embalagemcamisinha.aids.gov.br. 

 

5. Da comissão julgadora 

5.1 As propostas serão avaliadas por meio de uma Comissão Julgadora, 

subdividida em uma Comissão Técnica e uma Comissão de Seleção, 

especificamente criadas para esse fim e compostas por representantes dos 

Ministérios da Saúde e da UNESCO, podendo, a critério, serem convidadas outras 

instituições e personalidades que possam contribuir na seleção, pessoas de notório 

saber e reconhecida atuação na área cultural, e outros profissionais com 

capacidade para avaliar as candidaturas. 

5.2 É vedada a participação na Comissão de Seleção de membros que: 

a) Tenham interesse direto nas inscrições que estiverem em processo de 

seleção; 

b) Tenham participado ou colaborado na elaboração das inscrições apresentadas, 

ou tenham ligação direta ou indireta com as inscrições que estiverem em processo 

de seleção; 

c) Tenham parentesco com candidatos(as) habilitados(as). 

5.3 A Comissão de Seleção se reunirá presencialmente, em local a ser definido em 

Brasília/DF, para realizar avaliação (atribuição de pontos) e escolher os três 

melhores trabalhos, sendo que apenas as artes do primeiro colocado serão 

utilizadas na produção das novas embalagens. 

5.4 A Comissão de Seleção atribuirá de 0 a 100 (zero a cem) pontos às obras 

habilitadas, considerando o mérito das propostas, de acordo com os seguintes 

critérios:  

a) Uso de estratégias de criatividade e de aspectos inovadores e originais nas 

obras - 0 a 30 pontos; 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
https://www.facebook.com/ISTAidsHV/
http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
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b) Relação proposta com a valorização da prevenção e da responsabilidade sobre 

o uso da camisinha e promoção de direitos humanos - 0 a 30 pontos; 

c) Iniciativas que contribuam com a identificação de linguagem que tenha 

capacidade de impacto social junto às populações em situação mais vulnerável ao 

HIV/aids, ou seja, homens e mulheres jovens (15 a 24 anos) - 0 a 20 pontos; 

d) Mensagem de promoção da saúde e do empoderamento para o autocuidado e 

o cuidado com os outros - 0 a 20 pontos. 

5.5 Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas e classificadas segundo a 

ordem decrescente das notas finais. Cada proposta será avaliada por, no mínimo, 

dois membros da Comissão de Seleção.  

5.6 Serão eliminadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima de 

60 (sessenta) pontos. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate 

beneficiará o(a) candidato(a) que tenha apresentado maior pontuação nos itens a, 

b e c, nessa ordem. 

5.7 Permanecendo o empate, o desempate será decidido mediante sorteio, a ser 

realizado perante toda a Comissão de Seleção.   

5.8 A relação de trabalhos homologados pela Comissão será publicada até o dia 

18 de setembro de 2017, na página web 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br. 

5.9 O descumprimento da entrega das artes em alta resolução ensejará a 

desclassificação do trabalho, passando o prêmio para o(a) candidato(a) com maior 

pontuação subsequente. 

 

6. Premiação e exibição das obras selecionadas 

6.1 A premiação acontecerá entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, 

durante o 11º Congresso Brasileiro de HIV/Aids e 4º Congresso Brasileiro 

de Hepatites Virais, em Curitiba/PR (a data exata da premiação será informada 

posteriormente, com antecedência). Para a entrega dos prêmios, os(as) 

vencedores(as) terão passagens e hospedagens custeadas pelo DIAHV. 

6.2 Serão concedidos prêmios aos melhores trabalhos, distribuídos conforme as 

seguintes faixas: 

Prêmio Arte Embalagem* 

1º lugar 1) 01 (um) pacote de viagem de três dias com 01 (um) 

acompanhante (passagem aérea e hospedagem) para 

01 (um) dos sítios do Patrimônio Histórico Cultural da 

UNESCO no Brasil citados abaixo: 

Patrimônios Históricos e Culturais: Olinda/PE, Salvador/BA, 

São Luiz/MA, Belo Horizonte/MG, Ouro Preto/MG, 

Diamantina/MG, Congonhas/MG, Goiás Velho/GO, Brasília/DF, 

São Cristóvão/SE, São Miguel das Missões/RS, Rio de 

Janeiro/RJ. 

2) 01 (um) convite para participar da premiação do concurso, 

que acontecerá durante os Congressos de HIV/Aids e Hepatites 

Virais em Curitiba/PR, em setembro de 2017 (inclui passagem 

aérea, hospedagem e transporte para a participação na 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
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atividade). 

 

2º lugar 

01 (um) convite para participar da premiação do concurso, que 

acontecerá durante os Congressos de HIV/Aids e Hepatites 

Virais em Curitiba/PR, em setembro de 2017 (inclui passagem 

aérea, hospedagem e transporte para a participação na 

atividade).  

*Todos(as) os(as) participantes do Concurso receberão certificado de participação. 

6.3 Ocorrendo impossibilidade de recebimento do prêmio pelos(as) 

vencedores(as), deverá ser indicado um(a) representante para substituir os(as) 

autores(as) durante a cerimônia de premiação.  

 

7. Da revogação ou anulação do Edital  

7.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo 

ou em parte, seja por decisão unilateral do Ministério da Saúde e/ou da UNESCO, 

seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 

direito a indenização ou a reclamação de qualquer natureza. 

 

8. Disposições gerais 

8.1 O Ministério da Saúde e a UNESCO são responsáveis pela execução, o 

acompanhamento, a supervisão e a fiscalização de todos os atos administrativos do 

presente Edital, podendo tomar providências em caso de eventuais irregularidades 

constatadas a qualquer tempo. 

8.2 O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do(a) 

candidato(a) com as normas e com as condições estabelecidas neste Edital. 

8.3 A inscrição do(a) candidato(a) no presente Concurso implica autorização ao 

Ministério da Saúde e à UNESCO para publicar e divulgar, sem finalidade lucrativa, 

os conteúdos e as imagens das iniciativas inscritas, no Brasil e no exterior. 

8.4 As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social e não poderão trazer nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores(as) públicos(as). 

8.5 O(a) candidato(a) deverá manter atualizado o seu endereço e outros dados 

cadastrais e será o(a) único(a) responsável pela veracidade dos documentos 

encaminhados, isentando o Ministério da Saúde e a UNESCO de qualquer 

responsabilidade civil ou penal. 

8.6 A qualquer tempo, serão desclassificadas as candidaturas que expressem 

qualquer forma de preconceito ou discriminação. 

8.7 Os casos omissos constatados na fase de seleção serão resolvidos pela 

Comissão de Seleção durante as reuniões para avaliação e para julgamento dos 

pedidos de reconsideração. 

8.8 Ao se inscrever, o(a) candidato(a) reconhece a inexistência de plágio na 

iniciativa, assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por 

eventuais acusações ou pleitos nesse sentido. 

8.9 O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será 

restituído ao(a) candidato(a), independentemente do resultado da seleção. As 

iniciativas habilitadas passarão a fazer parte do acervo do Ministério da Saúde e da 

UNESCO para fins de subsidiar ações de educação e informação e promover a pauta 
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de prevenção e incremento de políticas públicas de saúde, voltadas ao tema 

HIV/aids e hepatites virais. 

8.10 O presente Edital ficará à disposição dos(das) interessados(as) na página web 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br.  

8.11 Dúvidas e informações adicionais poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por 

meio do endereço eletrônico embalagemcamisinha@aids.gov.br. 

http://embalagemcamisinha.aids.gov.br/
mailto:xxxxx@aids.gov.br
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ANEXO 1 

 

1. Imagem ilustrativa das medidas de 55mm x 55mm e informações técnicas 

necessárias que deverão constar na arte das embalagens: 

 

Referências de embalagens (as informações atualizadas encontram-se no box 

abaixo): 

 

A) 52mm            B) 49mm 

      
 

 

2. Textos para aplicação na embalagem:  

 

Frente: Use sempre Camisinha 

Verso: 

 

Marcas: Inmetro e Instituto Falcão Bauer ou Instituto Nacional de 

Tecnologia 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE IST, HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 

Preservativo Masculino Lubrificado 

Conserve em lugar fresco sem umidade e protegido da luz.  

Produto de uso único. 

Abrir só na hora do uso. 

Marca: 

Fabricante: 

Nº Reg. ANVISA:  

Origem: 

Largura nominal: 49mm ou 52mm 

Contém látex natural 

SAC:  

 

VENDA PROIBIDA 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

Espaço para aplicação de data de fabricação, validade e lote 
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