
 
 

 

Concurso para a criação de um logotipo e banner de identidade 

da série de congressos Microbiologia 

REGULAMENTO 

 

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O concurso tem como objetivo criar um logotipo e um conceito de imagem (banner) para 

a nova série de congressos “Microbiologia 20nn”, promovidos pela Sociedade 

Portuguesa de Microbiologia (SPM).  

A série de congressos Microbiologia 20nn, Congresso internacional de microbiologia em 

língua Portuguesa, é um evento sem fins lucrativos, que que pretende incentivar os 

jovens microbiólogos à comunicação com os seus pares, restante comunidade 

académica e sociedade em geral, relativamente à área científica em que são 

especializados. 

 

II. CANDIDATOS 

O Concurso é aberto a qualquer pessoa com atividades académicas ou profissionais que 

se relacionem com a microbiologia. 

 

III. CANDIDATURAS 

Apresentação, prazos e condições 

1. A data de lançamento do concurso é 1 de dezembro de 2022. 

2. As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 31 de dezembro de 2022, através 

do preenchimento do formulário disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FPUzFZQIcFjqGUIYt2FHlxZvPNN9Mt7J

UbJ7R3Pgwm81pQ/viewform. É necessário ter uma conta google para a submissão dos 

trabalhos.  

3. A submissão das candidaturas tem que ser feita por autores individuais. 

 

4. Cada candidatura deverá conter dois elementos gráficos: um logotipo, e um banner. 

Estes elementos têm de ser originais e não podem incluir qualquer elemento gráfico de 

terceiros. Cada elemento gráfico não poderá ocupar mais do que 10 Mb. 

 

5. O logotipo deverá ter 550x550 pixeis, à resolução de 500 dpi, e deverá ser submetido 

em formato PNG. Se aplicável, o ficheiro deverá preservar as transparências existentes.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FPUzFZQIcFjqGUIYt2FHlxZvPNN9Mt7JUbJ7R3Pgwm81pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FPUzFZQIcFjqGUIYt2FHlxZvPNN9Mt7JUbJ7R3Pgwm81pQ/viewform


 
 

 

 

6. O banner deverá ter 2500x650 pixeis, à resolução de 500 dpi, e não deverá ter 

transparências. Pode ser submetido em formato JPEN não comprimido, TIFF ou PNG.  

 

7. Será critério de avaliação a complementaridade do logotipo e banner a submeter, com 

o logotipo atual da SPM. 

 

8. Os trabalhos submetidos devem ser acompanhados de uma declaração assinada pelo 

autor da submissão onde declara que “O trabalho submetido ao concurso “Logotipo 

Microbiologia 20nn”, da autoria de “nome do autor” é totalmente original e não contém 

elementos gráficos protegidos por direitos de autor. O autor, ao submeter o trabalho ao 

concurso, aceitam a sua publicação nos sites da Sociedade Portuguesa de 

Microbiologia” 

 

9. Serão excluídos os trabalhos que não cumpram com as condições listadas em cima.  

 

Política de confidencialidade dos dados pessoais 

1. A SPM e o Júri obrigam-se a cumprir rigorosamente o disposto na legislação 

portuguesa em matéria de tratamento de dados pessoais.  

2. Os dados pessoais recolhidos destinam-se a gerir o Concurso e não serão cedidos a 

terceiros.  

 

IV. FASES DO CONCURSO 

1. Submissão das candidaturas, via online, através do preenchimento de um Formulário 

de Candidatura, até ao dia 31 de dezembro de 2022.  

2. A avaliação das submissões será realizada por um Júri, composto pelos membros da 

direção da SPM e pelas comissões organizadora e científica do Microbiologia 2022.  

3. Sessão de atribuição do prémio, com o valor pecuniário de 150€, a oferta de uma 

inscrição no Microbiologia 2024 (sujeita à avaliação da comissão científica), e a emissão 

de um certificado para todos os participantes que submeteram trabalhos de acordo com 

as regras listadas na secção III.  

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Quaisquer dúvidas respeitantes ao Concurso poderão ser esclarecidas junto da SPM. 

2. Se razões ponderosas assim o justificarem, a SPM poderá, em qualquer altura, 

introduzir alterações ao presente Regulamento.  



 
 

 

 

3. A SPM reserva-se ao direito de não atribuir o prémio, caso os trabalhos submetidos 

não apresentem os critérios de qualidade desejados.  


