
 
 

 

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES (CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS - 

CARNAVAL 2019) – CURSO DE BACHARELADO  EM DESIGN: 

ENFÂSE EM MODA E TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO DE 

VESTUÁRIO (TPV) - SENAI CETIQT 

 

O Diretor Executivo do SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – CENTRO DE TECNOLOGIA DA 

INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL- SENAI CETIQT, entidade de ensino 

criada pelo Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº: 03.851.105/0001-42, situado 

na Rua Magalhães Castro, nº 174, Riachuelo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

20.961-040, pelo disposto no seu Regimento Interno torna pública 
através deste edital de participação voluntária em atividades 

complementares, as regras para a realização e inscrição deste 

concurso interno, oportunizando aos estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de Bacharelado em Design: Ênfase em 

Moda e Tecnologia em Produção de Vestuário - TPV do SENAI 

CETIQT, a participarem de Oficinas de Customização de Camiset as 

para o Carnaval 2019. 

 

 

1) OBJETO: 

 

1.1) Este concurso visa oportunizar aos estudantes do SENAI CETIQT a 

possibilidade de integrar os grupos selecionados para Oficinas de 

customização de camisetas para o Carnaval 2019. O concurso é valido 
para preenchimento de 18 vagas e somente para alunos (as) regularmente 

matriculados(as) nos cursos de Bacharelado em Design: Ênfase em 

Moda e Tecnologia em Produção de Vestuário - TPV do SENAI 

CETIQT. 

 

1.2) Serão selecionados 18 estudantes entre os dias 19 a 21 de fevereiro 

e o resultado será divulgado via e-mail no dia 21 de fevereiro de 2019. 

 

1.3) As vagas são destinadas para a participação voluntária nas Oficinas 

de Customização de Camisetas no Carnaval 2019 de um Camarote da 

Marquês de Sapucaí. A customização ocorrerá nos Pontos de Entrega das 

Camisetas deste camarote (no Barra Vogue Square) e no próprio 

camarote na Marquês de Sapucaí.  

 

1.4) Os estudantes selecionados atuarão nas Oficinas de Customizaç ão 
das Camisetas supervisionados por seu professor responsável e/ou um 



 
 

coordenador de customização e executarão atividades de corte e 

customização de camisetas de algodão utilizando itens básicos como 

tesoura, cola quente, costura básica de acabamento e itens de decoração 

como paetês, plumas, pedrarias e etc. 

 

1.5) O local, os dias e os horários seguem conforme abaixo transcrito: os 

(horários poderão sofrer variações): 

 

Vogue Square Barra da Tijuca: 

 

* 23 a 28 de fevereiro de 14h às 22h 

* 01 a 04 de março de 14h às 22h 

* 06 de março de 12h às 18h 

* 08 de março de 14h às 22h 
* 09 de março 14h às 22h  

 

Sapucaí – Sambódromo: 

 

* 01 a 04 de março de 20h às 24h 

* 08 de março de 20h às 24h 

* 09 de março 20h às 24h  

 

1.6) Os 18 estudantes selecionados deverão participar da Reunião Geral 

no dia 22 de fevereiro na Unidade Barra da Tijuca onde receberão todas 

as orientações de seus professores responsáveis e/ou coordenadores de 

customização para os dias em que ocorrerão as Oficinas de Customizaç ão 

de Camisetas - Carnaval 2019 bem como todas as informações sobre suas 

atividades e as escalas de dias e horários que cada estudante selecionado 
estará atuando na atividade de customização. 

 

1.7) No dia 22 de fevereiro, na Reunião Geral, os estudantes participarão 

da escolha dos modelos para a customização das camisetas que farão 

parte das Oficinas e receberão treinamento completo para se capacitarem 

para o corte e customização de todos os modelos selecionados. Os 

estudantes selecionados terão acompanhamento para a 

confecção/customização das mesmas durante todo o período de duração 

da Oficina no Carnaval 2019. 

 

1.8) A premiação, conforme regulamentado deste edital, será na forma de 

horas de atividades complementares, certificado de participação no evento 

e ingresso para uma (1) noite de programação do Camarote na Sapucaí, 

durante o Carnaval. 

 
 



 
 

2) DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1) Inscrições: De 19 a 21 de fevereiro de 2019 – Inscrições online. 

 

2.2) A inscrição se dará por meio eletrônico que ficará disponível no site 

do Senai Cetiqt no endereço: https://senaicetiqt.com/ à partir das 16h do 

dia 19 de fevereiro e terá sua finalização no dia 21 de fevereiro às 16h. 

 

2.3) Poderão se inscrever os estudantes do curso de Bacharelado em 

Design: Ênfase em Moda e do curso Tecnologia em Produção de Vestuário 

- TPV do SENAI CETIQT que sejam maiores de idade, tenham interesse 

no tema e que possuam disponibilidade voluntária de QUATRO (4) horas 

por dia nos períodos abaixo, de acordo com turnos predeterminados 

totalizando entre 44 a 48 horas de atividades. 
 

2.4) O estudante poderá indicar os horários de sua preferência mas a 

decisão final será da comissão julgadora, não ultrapassando de quatro 

horas de participação nas Oficinas por dia. 

 

2.5) Algumas vagas para as Oficinas de customização serão destinadas e 

realizadas no próprio camarote na Marquês de Sapucaí e para estas 

vagas, terão prioridade os estudantes que indicar preferência e interesse 

no último turno. 

 

2.6) Poderão haver dias que o estudante não precisará participar das 

atividades nas Oficinas, sem prejuízo das horas compromissadas e 

recebimento da sua premiação. 

 
2.7) Não poderão participar do concurso: menores de 18 anos, técnicos 

e colaboradores do Senai CETIQT e alunos que não estejam efetivamente 

matriculados. 

 

2.8) Os alunos selecionados deverão comparecer no dia 22 de fevereiro 

na Reunião Geral na Unidade Barra da Tijuca levando impreterivelmente 

uma foto 3x4 e assinar o termo de compromisso para participação. Os 

alunos que não comparecerem a Reunião Geral não poderão participar 

das Oficinas. 

 

2.9) Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 

3) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO: 

 

3.1) O critério para a seleção das 18 vagas será a ordem de inscrição. 
 

https://senaicetiqt.com/


 
 

3.2) Em caso de empate na escolha dos horários/turnos selecionados 

como preferência, o critério de avaliação utilizado pela comissão julgadora 

será a análise do histórico escolar observando a aprovação nas disciplinas 

que tem maior relevância para a atividade de customização (Exemplo: 

modelagem, costura, etc); 

 

3.3) Caso haja mais de 18 inscrições, os inscritos seguintes farão parte da 

lista de reserva em caso de desistência justificada e/ou desclassificação 

de estudantes já selecionados. 

 

4) COMISSÃO JULGADORA: 

 

4.1) Integrará a comissão julgadora a coordenadora do curso de Design 

de Moda, Ana Claudia Lopes, um integrante da CIE e um professor 
que participarão das Oficinas juntamente com os estudantes selecionados.  

 

5) PREMIAÇÃO 

 

5.1) Os 18 estudantes selecionados para a participação nas Oficinas de 

Customização de Camisetas – Carnaval 2019 que executarem 

integralmente todas as atividades propostas por este concurso receberão 

premiação. 

 

5.2) Os 18 selecionados receberão como premiação: 

 

1) Certificado de Participação no Evento: Oficina de Customizaç ão 

de Camisetas – Carnaval 2019 com logomarca do Camarote e do 

Senai Cetiqt, que poderá ser incluído no portfólio e currículo; 
 

2) 60 horas de Atividades Complementares; 

 

3) Um (1) ingresso prêmio cedido pela empresa parceira que 

organiza o evento para assistir a um (1) dia de Desfile do Carnaval 

2019 na Marques de Sapucaí – Área: Camarote. A data da 

cortesia será definida pela empresa parceira. 

 

5.3) O dia do Ingresso prêmio não poderá ser escolhido pelo estudante. 

 

5.4) O estudante poderá usufruir de todos os benefícios do camarote 

(inclusive alimentação e bebidas) no dia em que irá utilizar o seu Ingresso-
Prêmio. 

 



 
 

5.5) O ingresso cortesia é intransferível e vinculado a ficha de presença do 

aluno nos dias e horários combinados. 

 

 

6) DESCLASSIFICAÇÃO E CANCELAMENTO  

 

6.1) O(a) participante será eliminado(a) e automaticamente excluído(a) do 

concurso, sem aviso prévio, em caso de fraude comprovada pela 

Comissão Avaliadora. 

 

6.2) O(a) aluno(a) participante poderá ter sua participação cancelada caso 

não informe/entregue os dados básicos para seu cadastramento junto a 

Marquês de Sapucaí: Nome Completo, CPF, Telefone de Contato, e-mail 

e Foto 3x4. 
 

6.3) O(a) participante que não cumprir os horários pré-estabelecidos para 

comparecimento às atividades, e deixar de atuar efetivamente nas 

Oficinas de Customização de Camisetas poderão ser desclassificados e 

substituídos a qualquer momento não recebendo por tanto, a premiação 

proposta neste processo seletivo. Haverá controle de presença em todos 

os dias e turnos das Oficinas. 

 

 

7) DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1) A inscrição e a participação neste concurso importarão na 

concordância e aceitação, pelo participante, de todas as cláusulas e 

condições do presente Regulamento. Se selecionado, o estudante 
assinará termo de compromisso para atuação nas Oficinas de 

Customização de Camisetas – Carnaval 2019. 

 

7.2) O participante declara estar ciente que não poderá escolher dias e 

horários/turnos em que atuará nas Oficinas de Customização de 

Camisetas – Carnaval 2019 e somente indicará preferência. O estudante 

também declara estar ciente que não poderá escolher o dia em que 

assistirá o Desfile das Escolas de Samba na Marquês de Sapucaí, que faz 

parte da premiação deste concurso. 

 

7.3) É PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas durante todo o período 

de atividades de customização das camisetas.  

 

7.4) O(a) participante assume, desde já, total e exclusiva responsabilidade 

a respeito de todo e qualquer valor gasto com alimentação e bebidas no 
local ou percurso até o local de realização das Oficinas. 



 
 

*Os camarotes disponibilizarão água e café durante o período das 

Oficinas. 

 

7.5) O(a) participante assume, desde já, total e exclusiva responsabilidade 

a respeito de todo e qualquer deslocamento de sua residência até o local 

das Oficinas de Customização. 

 

7.6) A participação neste concurso é voluntária e gratuita, não estando 

condicionada, em hipótese alguma, a sorteios, ao pagamento de preço 

e/ou à compra de produtos ou uso de qualquer bem, direito ou serviço pelo 

participante e esta participação não implica em qualquer obrigação de 

divulgação ou pagamento de qualquer quantia por parte da realizadora 

deste concurso interno. 

 
7.7) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

concurso. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

 
Sergio Luiz Souza Motta 

Diretor Executivo 
SENAI CETIQT 

 
 
 
 
 
 

Ana Claudia Lopes 

Coordenadora do Curso de Design de Moda 
SENAI CETIQT     


