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APRESENTAÇÃO: 

 

 

Para darmos criatividade, fomentarmos, como também fortalecermos o comércio 

com um ambiente propício e correspondente para a época natalina, estamos 

tornando público e convidando todas as lojas comerciais que tenham os seus 

produtos expostos em vitrines, para que participem do 3º Concurso de Fachadas 

e Vitrines em Jacareí – 2019, o qual fará parte das festividades do projeto 

“Encantos de Natal 2019”.    

 

As inscrições se darão entre os dias 11 de Novembro à 13 de Dezembro de 2019, 

sendo que e as visitas técnicas para avaliação serão feitas entre os dias 16 a 18 

de Dezembro, com a apuração da pontuação no dia 19 de Dezembro e o anúncio 

do resultado final no dia 20 de Dezembro de 2019, quando na oportunidade serão 

premiados com Certificados os três primeiros colocados.  

 

 
 

 

 

Jacareí, 06 de Novembro de 2019 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

https://www.acijacarei.com.br/home


 

Praça dos Três Poderes, 8 - 4º andar- Prédio Principal - Centro - Jacareí-SP 
Telefone: (12) 3955-9153 - desenvolvimento@jacarei.sp.gov.br 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CONCURSO DE FACHADAS E VITRINES – NATAL 2019 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

NOME FANTASIA –  

RAZÃO SOCIAL -           

RAMO DE ATIVIDADE :  

CNPJ -                 INSCRIÇÃO  ESTADUAL - 

ENDEREÇO: 

BAIRRO -                                                                               CEP -  

TELEFONE COMERCIAL -  

 E-MAIL INSTITUCIONAL:  

RESPONSÁVEL -  

E-MAIL PESSOAL:  

TEL. CELULAR: 

 

DATA ___/____/2019 

 
_______________________________________ 
ASSINATURA RESPONSÁVEL 
NOME-  
CPF -  

 

Enviar a ficha de inscrição para o endereço: desenvolvimento@jacareí.sp.gov.br ou entregar na 

Praça dos Três Poderes nº 08 – 4º Andar – Sala 406 – Prédio Principal – Centro – Jacareí - SP 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Diretoria de Atividade Comercial e de Serviços 

Contato: (12) 3955-9177 
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“REGULAMENTO – 3º CONCURSO DE FACHADAS E VITRINES EM JACAREÍ” 

“EDIÇÃO 2019” 

 

I. DAS INSCRIÇÕES: A Inscrição para a participação no 3º Concurso de 

Fachadas e Vitrines Natalinas será destinada as lojas comerciais que tenham 

os seus produtos expostos em vitrines e se fará mediante o preenchimento 

da ficha de inscrição, que deverá ser feita nos seguintes locais: 

 

ACIJ - Associação Comercial e Industrial de Jacareí, situada na Praça 

Barão do Rio Branco Nº19, Centro de Jacareí, Tel. 3953-1466. – horário 

comercial 

 

SINCOMÉRCIO – Sindicato do Comércio na Rua Olímpio Catão Nº 624, 

Centro de Jacareí, Tel.: 3952-1220 ou 3951-4097 – horário comercial. 

 

SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico sito a Praça dos Três 

Poderes, 08 – 4º Andar – Centro de Jacareí , Tel. : 3955-9153 das 

09h00min às 11h00min e das 13h00 às 17h00min. 

 

“IN LOCO” – Através das fichas de inscrições entregues nas próprias 

empresas durante as visitas dos representantes do Concurso. 

 

II. DA PREMIAÇÃO: O Concurso premiará as melhores decorações, do 

primeiro ao terceiro lugar, na categoria Vitrine de Loja, com a seguinte 

premiação: 

1º Lugar – Certificado Ouro     – mais divulgação. 

2º Lugar – Certificado Prata    – mais divulgação. 

3º Lugar – Certificado Bronze – mais divulgação. 

  As demais receberão o Certificado de Participação. 

 

III. DA AVALIAÇÃO: A avaliação será interna e externa e obedecerá aos 

seguintes critérios: 

           1º) Criatividade e Originalidade: 

- Desenvolvimento de temática; 
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- Aproveitamento de produtos da loja na composição da Vitrine ou no 

tema desenvolvido; 

- Utilização de material de decoração ecologicamente corretos ou 

que possam ser reciclados ou reaproveitados; 

- Utilização de material inusitado na composição da Vitrine. 

            2º) Vitrine (interna): 

- Harmonia de Cores; 

- Quantidade / Exposição dos produtos; 

            3º) Fachada: 

- Faces exteriores da loja comercial, sinônimo da aparência exterior. 

           4º)  Decoração: 

- Arvore de Natal; 

- Adereços (Bolas, Sinos, Adesivos e Etc.). 

- Personagens (Bonecos, Renas, Papai Noel e Etc.). 

 

        IV.  PONTUAÇÃO: As notas serão dadas com o mínimo de 10 (dez) e no 

máximo 25 pontos em todos os critérios. 

- Criatividade e Originalidade:               25 pontos; 

- Vitrine (interna):                                   25 pontos; 

- Fachada (externa):                              25 pontos; 

- Decoração:                                          25 pontos 

 

Obs.: a) O Vencedor será quem somar maior pontuação 

estabelecida para cada critério. 

             b) Para o caso de empate entre dois ou mais 

participantes, o critério de desempate será pela maior 

pontuação obtida em sequência ordinária dos seguintes itens: 

1º Item de desempate: Criatividade e Originalidade 

2º Item de desempate:  Vitrine (interna) 

3º Item de desempate:  Fachada (externa) 

4º Item de desempate:  Decoração 
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V. COMISSÃO JULGADORA:  

 

       A comissão julgadora será composta por membros indicados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), ACIJ e SINCOMÉRCIO, 

composta para esta finalidade, e que necessariamente não terão qualquer 

vínculo de participação no Concurso. 

 

Uma vez recebida as inscrições, a comissão Julgadora visitará os 

estabelecimentos no período de 16 a 18 de dezembro do presente ano. 

 

A nota final da avaliação da vitrine será o resultado da soma do total das 

notas dadas por cada jurados, computadas nos quatro critérios em 

julgamento. 

 

As decisões da comissão julgadora serão soberanas, não cabendo a esta 

qualquer oposição, ou espécie de recursos ou contestação. 

 

A comissão julgadora será composta por 05 (cinco) membros, assim 

especificados: 

01 (um) representante do poder público. (Banco do Povo) 

01 (um) representante do SENAC.                         

01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de 

Jacareí.       

01 (um) representante do SINCOMÉRCIO de Jacareí. 

01 (um) representante do SEBRAE. 

 

VI. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DA PREMIAÇÃO: 

A apuração dos resultados acontecerá no dia 19 de dezembro de 2019, às 

18h00min, em local a ser definido e 20 de Dezembro de 2019 – Anúncio do 

Resultado Final e entrega da premiação. 

 

VII. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES: 

 

Os participantes autorizam a Comissão Organizadora do 3º Concurso de 

Fachadas e Vitrines em Jacareí - 2019 o uso do nome, da imagem de seu 
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estabelecimento de livre e espontânea vontade a cessão de direitos da 

veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de 

remuneração. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

11 de Novembro de 2019  - Inicio das inscrições. 

13 de Dezembro de 2019  - Final das Inscrições. 

16 a 18 de Dezembro de 2019 – Comissão Julgadora irá fazer visitas 

técnicas às lojas inscritas. 

19 de dezembro de 2019, às 18h00min, apuração dos votos em local a ser 

definido. 

20 de Dezembro de 2019 – Anúncio do Resultado Final e entrega da 

premiação. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- A decoração de Natal deverá permanecer montada até o dia 31 de 

Dezembro. 

- O custo dos materiais e da montagem da decoração ficará a cargo de 

cada participante. 

- As vitrines não poderão sofrer alterações durante o período de avaliação 

que será de 16 a 18 de Dezembro do presente ano. 

- Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão analisados 

pelos membros da comissão organizadora e comissão julgadora do 3º 

Concurso de Fachadas e Vitrines em Jacareí - 2019. 
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