REGULAMENTO DO CONCURSO
“SE LIGA NA IDEIA – 3ª EDIÇÃO”
I- APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Teresina, junto com a Secretaria Municipal da Juventude –
SEMJUV - torna público o presente Regulamento para seleção de Ideias Inovadoras da
Juventude, o “CONCURSO SE LIGA NA IDEIA”, aberto somente para jovens com idade entre
15 a 29 anos, residentes em toda Teresina que terão suas ideias implantadas nos bairros Acarape,
Matadouro, Parque Alvorada, São Joaquim, Aeroporto, Itaperu, Poti Velho, Mafrense, Olarias, São
Francisco e Mocambinho contemplados pelo Projeto Lagoas do Norte em Teresina, com o intuito
de envolver as Juventudes na promoção das Políticas Públicas por meio de ideias inovadoras sobre
a Construção de uma Cultura de Paz e redução do índice de Violência.
II- DO OBJETO
Constitui objeto do presente edital a seleção de 10 (dez) ideias inovadoras propostas por
jovens com idade entre 15 e 29 anos, com a finalidade de fomentar ações relacionadas aos seguintes
princípios da Lei Nº12.852, de 5 de agosto de 2013 que institui o Estatuto da Juventude:
PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS; VALORIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA, DE FORMA DIRETA E POR
MEIO DE SUAS REPRESENTAÇÕES; PROMOÇÃO DA CRIATIVIDADE E DA
PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS.
III- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas na plataforma Teresina E- você no
endereço teresinaevoce.teresina.pi.gov.br. A proposta deverá ser inscrita de forma individual na
plataforma Teresina E- você no endereço teresinaevoce.teresina.pi.gov.br e cada inscrito poderá
participar neste regulamento com quantas ideias desejar, só podendo ser vencedor com uma delas.
IV- AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
As propostas serão avaliadas em três etapas:
Etapa 1 – Na plataforma digital Teresina e-voce constará um desafio “Como podemos reduzir a
violência e consumo de drogas na juventude contribuindo para uma cultura de paz?” a ser
preenchido com a exposição da ideia para enfrentamento das drogas por uma cultura de paz. As
ideias serão analisadas por uma comissão que inferirão notas de 0 a 10, as 35 melhores ideias. Na
elaboração deverão ser explorados os seguintes tópicos:
 Visão geral da situação dos bairros Acarape, Matadouro, Parque Alvorada, São Joaquim,
Aeroporto, Itaperu, Poti Velho, Mafrense, Olarias, São Francisco e Mocambinho,
contemplados pelo Projeto Lagoas do Norte em relação à violência;
 Apresentação de uma ideia para mudar a situação apresentada;
A Prefeitura irá analisar as ideias e selecionar as 35 melhores: em função da inovação,
da possibilidade de execução e principalmente do impacto para construção de uma Cultura de Paz.
Etapa 2 - As trinta e cinco ideias que obtiverem melhor resultado, deverão postar um vídeo de 1
(um) minuto e ficarão submetidos a votação popular.
Etapa 3 – Divulgação e premiação das dez ideias vencedoras.
Etapa 4 – Execução da Ideia
Nessa etapa o projeto será executado por intermédio de instituição convenente, onde o jovem autor
da ideia vencedora participará da execução do projeto como Coordenador. Para execução desta
ideia, o jovem receberá R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que devem ser gastos exclusivamente com a
execução da Ideia;
As ideias selecionadas neste regulamento serão executadas nos bairros Acarape,
Matadouro, Parque Alvorada, São Joaquim, Aeroporto, Itaperu, Poti Velho, Mafrense, Olarias, São
Francisco e Mocabinho contemplados pelo Projeto Lagoas do Norte em Teresina;
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V- CALENDÁRIO DAS ETAPAS
Etapas
Lançamento do Edital “Se liga na ideia”.
Inscrições na Plataforma e-você
Resultado dos 35 (trinta e cinco)Finalistas
Apresentação das 35(trinta e cinco) Ideias Finalistas na SEMJUV no
horário de 08h:30min às 13h:30min
Publicação do Resultado Final/premiação das 10 (dez) melhores ideias
Prazo para Recurso
Premiação dos Selecionados
Reunião com os 10 (dez) selecionados na Sede da SEMJUV às 8h da
manhã
Realização de oficinas de elaboração de projetos
Execução das 10 (dez) ideias selecionadas

Datas
23/10/2015
23/10 a 20/11/2015
04/12/2015
07 a 11/12/2015
25/01/2016
26 e 27/01/2016
29/01/2016
05/02/2016
08 a 29/02/2016
07/03 a 31/07/2016

VI- PREMIAÇÃO
Serão premiados os autores das 10 (dez) melhores ideias com o prêmio de R$ 1.000,00
(hum mil reais).
VII- DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
As ideias apresentadas no concurso serão de domínio público, não sendo cobertas por
sigilo, visto que a lei 9.279/96, não considera passíveis de proteção intelectual ideias/conceitos
conforme disposto no art. 10.
VIII- DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição no Concurso “Se Liga na Ideia” pressupõe a autorização de divulgação da
imagem dos participantes inscritos, bem como do conteúdo genérico das ideias inovadoras e de
seus respectivos benefícios para o seu bairro.
Caso a ideia selecionada seja de jovens menores de 18 anos, devem apresentar a devida
autorização dos pais ou responsáveis no ato da seleção.
Serão desclassificados os trabalhos apresentados que estiverem em desacordo com
quaisquer exigências estabelecidas neste regulamento.
Os casos omissos neste regulamento serão selecionados pela Comissão Julgadora.
Teresina, 23 de outubro de 2015.

___________________________________________
JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO LIMA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
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