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INSCRIÇÕES ABERTAS! Mobilize os alunos para discutir o tema, escrever 

redações e desenhar! 

  

 

Senhores (as) Diretores (as), 

 

 

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) informa 

que estão abertas para o 10º Concurso de Desenho e Redação da CGU - 2018 

 

Início das inscrições: 

02/04/2018 

Fim das inscrições: 

31/08/2018 

Tema: 

SER HONESTO É LEGAL! 

   

“SER HONESTO É LEGAL” é o tema da 10ª edição do Concurso de Desenho 

e Redação realizado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União – CGU. O objetivo da iniciativa é despertar nos estudantes o interesse por 

assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania, por meio do 

incentivo à reflexão e ao debate destes assuntos nos ambientes educacionais. 

O Concurso é direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas 

públicas e privadas de todo o Brasil. 

Nas categorias de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os alunos poderão 

concorrer com trabalhos do tipo "Desenho". Nas categorias de 6ºao 9º ano do 

ensino fundamental, 1º ao 3º do ensino médio, incluindo alunos matriculados na 

modalidade jovens e adultos (EJA) os alunos poderão concorrer com trabalhos 

do tipo “Redação”. E ainda na categoria Escola Cidadã, as escolas poderão 

concorrer com trabalhos do tipo “Plano de Mobilização”. 

A escola pode mobilizar todos os seus alunos para discutir o tema e produzir 

trabalhos, contudo deve selecionar apenas um (01) trabalho de cada 

categoria (série escolar) dentre todos os trabalhos produzidos pelos alunos para 

concorrer nesta edição. 

 



ATENÇÃO! A INSCRIÇÃO E O ENVIO DOS TRABALHOS, DEVERÃO SER 

REALIZADOS, PELA ESCOLA, SOMENTE POR MEIO DO SISTEMA 

ELETRÔNICO ABAIXO: 

https://concursos.cgu.gov.br/ 

 

O EDITAL NÃO PREVÊ RECEBIMENTO DE TRABALHOS POR E-MAIL OU 

PELOS CORREIOS 

 

Informações: desenhoeredacao@cgu.gov.br 

 

 

Assista ao vídeo institucional do concurso anexo  

https://drive.google.com/open?id=1eVTqH8HGnOPuRMdS6mQM0eV1LyEzpz2

J 

 

 

Atenciosamente, 

João Antonio Gambaro 

PCNP – Filosofia/Sociologia 

 

 

De acordo 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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