REGULAMENTO DA 4ª EXPOTEC - 2014

1- Exposição
A quarta Mostra de Trabalhos dos Técnicos de Nível Superior da Prefeitura
de Porto Alegre (PMPA), denominada 4ª Expotec, promovida pela ASTEC, a
ser realizada de 13 a 30 de junho de 2014, consiste na exposição de painéis
com sinopse de trabalhos/projetos técnicos cujo conteúdo envolva serviços
municipais, elaborados por iniciativa dos Técnicos de Nível Superior da
Prefeitura de Porto Alegre.
Objetivo: promover e divulgar a produção técnica das soluções apontadas
pelos Técnicos de Nível Superior da PMPA à otimização dos serviços
municipais.
Local: Usina do Gasômetro- Porto Alegre

2- Inscrições
Poderão inscrever-se nesta mostra somente técnicos de nível superior
(provimento efetivo) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Cada técnico ou equipe de poderá inscrever um ou mais trabalhos para a
Mostra.
As inscrições dos trabalhos para submissão poderão ser feitas através do email expotec@campo3.com.br, de 01 a 30 de abril de 2014.
O autor que encaminhar o trabalho/projeto por e-mail será o responsável
junto à Astec para contatos e atendimentos previstos no presente
Regulamento.
Ao e-mail de inscrição o autor responsável deverá anexar:
a) sinopse do trabalho (máximo de 2 folhas) seguindo o padrão descrito
abaixo:
1. Título do trabalho
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2. Nome do autor / autores, endereço eletrônico, órgão de
lotação
3. Objetivo - Descrição do objetivo do trabalho
4. Resumo do trabalho
5. Resultados esperados / Ganhos obtidos
6. Referências (Bibliografia etc.)
b) tabelas, gráficos, ilustrações, fotos etc., perfeitamente legíveis e boa
resolução.
c) currículo resumido de até duas (02) linhas por autor (trabalhos em
equipe limitados a 10 linhas no total dos componentes).
d) cópia em .pdf do trabalho na íntegra.

Observações:
- A Sinopse do trabalho deverá respeitar o seguinte padrão:
a) fonte Arial 12 pt
b) formato de folha A4
c) formatação do parágrafo com entre linhas duplo e texto justificado
d) margens: superior - 3cm, inferior - 2cm, direita - 2cm e esquerda - 3cm
e) o título deve distar 8cm da borda superior, ser centralizado e iniciar
sempre em uma nova página, devendo ser em negrito e maiúscula, nunca
em tamanho diferente de 12pt, sendo separado do texto a seguir por dois
espaços duplos.
- A sinopse deverá ser enviada em arquivos word (para texto) e corel draw,
excell, jpg, etc., (para gráficos e demais ilustrações)
- Para permitir aproveitamento e adequação dos trabalhos, é fundamental
que:
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a) o conteúdo seja de fácil domínio para o público leigo;
b) os painéis destaquem os resultados dos trabalhos;
c) as fotos e ilustrações sejam enviadas em boa resolução correspondentes
ao assunto, sempre garantindo a legibilidade e qualidade.

3- Submissão de trabalhos
A seleção dos trabalhos a serem expostos será feita pela Comissão de
Seleção e Organização da 4ª EXPOTEC, no período de 12 a 18 de maio de
2014, quando haverá a divulgação dos selecionados no site da Astec e via
e-mail.
Caso ocorra a inscrição de mais de 30 projetos, será dada preferência
àqueles já implantados pela PMPA.
Somente serão selecionados os trabalhos que, no ato da inscrição, atendam
todas as condições estabelecidas neste Regulamento.
Os conteúdos selecionados e publicados nesta Mostra são de exclusiva
responsabilidade de seus autores, cabendo a estes a obtenção de quaisquer
licenças necessárias para publicação.
O envio do e-mail solicitando a inscrição do trabalho nesta Mostra isenta a
Astec de quaisquer responsabilidades quanto a direitos autorais ou outros
que possam envolver o trabalho técnico inscrito.
Não caberá recurso sobre a decisão da Comissão de Seleção e Organização
da 4ª EXPOTEC.

4- Confecção dos Painéis a serem expostos
Os trabalhos selecionados terão os paineis (banners) para a Mostra
confeccionados e impressos por empresa especialmente contratada pela
Astec para esse fim, no período de 12 a 30 de maio de 2014, cabendo a
revisão e aprovação do material aos autores dos trabalhos, cujo retorno
deverá ser dado em até dois dias úteis após o envio pela Astec.
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Não haverá custos para os Associados da Astec nos trabalhos individuais e
nem nos de equipes, desde que pelo menos um dos autores seja sócio.
Para os técnicos não associados à Astec, as despesas relativas a essa
confecção serão de responsabilidade dos inscritos e poderão ser pagas
diretamente à Associação, (Rua Barão do Triunfo, 419 sala 304, das 9h às
12h e das 14h às 17 h, de segunda a sexta-feira), ao custo da inscrição de
R$ 180,00 correspondentes ao custo dos painéis e demais serviços
prestados pela Astec. Nesse caso, deverá ser concedida, pelo autor, a
autorização por escrito, via e-mail, para a secretaria da Astec:
secretaria@astecpmpa.com.br.
Caso não seja concedida essa autorização e/ou efetivado o pagamento, no
prazo estabelecido pela Astec, a respectiva inscrição será cancelada.
Haverá possibilidade do Técnico associar-se na Astec com o compromisso
de permanecer associado por período mínimo de 12 (doze) meses,
isentando-se, dessa forma, do pagamento dos serviços prestados.

5- Catálogo da 4ª EXPOTEC
Poderão ser disponibilizadas no site, a critério da Astec, contendo as
sinopses anexadas ao e-mail de inscrição do trabalho com as ilustrações
constantes dos respectivos painéis.

6- Certificados de participação
Aos participantes será conferido um certificado individual por trabalho, que
será preenchido pelo próprio autor, a ser entregue na inauguração da
referida Mostra.
Aos participantes que não retirarem o certificado na inauguração da
Mostra, o mesmo, estará disponível na Secretaria da Astec, em endereço e
horário citado no item 04.
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7- Propriedade e destino dos materiais expostos
Pelo envio do e-mail de inscrição, os autores reconhecem, de pronto, que os
paineis e catálogos integrantes da 4ª EXPOTEC ficarão disponíveis para uso
da Astec em outros eventos de interesse da Associação, devendo ser
entregues aos autores, em data previamente informada pala Associação.
Após essa data, no prazo de 30 (trinta) dias, os trabalhos serão descartados
pela Associação.

8 - Divulgação
A Astec será responsável pela organização e custos das confecções dos
cartazes, convites, painéis, certificados e catálogos, bem como do
vernissage da Mostra, que ocorrerá no dia 13 de junho de 2014, às 17h, na
Usina do Gasômetro de Porto Alegre, com coquetel para os expositores e
convidados previamente agendados.

9. Publicações
Fica antecipadamente autorizada a publicação dos trabalhos técnicos
expostos, bem como, imagens desses e de seus autores, sem qualquer
ônus para a Astec.

PORTO ALEGRE, 25 de março de 2014.

ASSOCIATIVISMO FORTE SE FAZ COM UNIDADE E AÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2013 – 2014
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