
 

 

EDITAL nº01 SEOR/GOB-GO - PROJETO DE CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO 

BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS EM GOIÁS. 

1ºCONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E 

ACEITOS EM GOIÁS – Tema: Ascensão do Rito Brasileiro no Estado de Goiás. 

 O GOB-GO por meio da parceria das Secretarias de Orientação Ritualísticas e Educação e 

Cultura, usando das atribuições que lhes são conferidas pelos preceitos de responsabilidades das 

Secretarias, organizam o 1ºCONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS 

ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS EM GOIÁS – Tema: Ascensão do Rito Brasileiro no Estado de Goiáse, 

apresentam como estratégia e estímulo da produção científica, a divulgação do conhecimento 

produzido pelos irmãos do Rito Brasileiro na Revista Científica do GOB-GO, com a finalidade de 

publicação e difusão do conhecimento e formação cultural Maçônico de todos os Ritos jurisdicionados 

ao Oriente de Goiás. 

 Para que as peças possuam cunho Científico deverão ser fundamentadas em padrão 

metodológico de pesquisa e versar sobre os seguintes temas: ritualística, filosofia, simbolismo, liturgia, 

história e legislação maçônica, ou sobre quaisquer assuntos da cultura humana (arte, ciência, tecnologia, 

entre outros) e o compartilhamento de conhecimentos entre os jurisdicionados, para que as pérolas não 

fiquem ocultas, contribuindo assim, para o crescimento e ascensão do Rito Brasileiro no Estado de 

Goiás. 

RESOLVE: 

Declarar aberto o 1º CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS 

ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS EM GOIÁS do GOB-GO por meio das Secretarias de Orientação Ritualística 

e Educação e Cultura, na forma do Regulamento a seguir, com as regras e condições para participação e 

premiação, conforme o seguinte regulamento: 

DO REGULAMENTO 

Art. 1º – Poderão concorrer todos os Maçons regulares do Rito Brasileiro, jurisdicionados ao GOB-GO, 

desde que atendam às normas do Edital e seus Anexos. 

Art. 2º – A peça de arquitetura deve ser apresentada por escrito em Língua portuguesa, tendo em vista 
que se trata de peças de pesquisa, por isso, têm necessita de rigor acadêmico científico, princípios, 
critérios, técnicas, entre outras e ainda: 
a- deve ser sintética ou compacta. 
b- ter no mínimo 10 laudas e no máximo 14 laudas. 
c- ser objetiva. 
d- ter conclusão pessoal. 
e- a peça deverá ser digitada no formato do papel = A4 internacional. 
d- fontes: Arial ou Times New Roman, sem detalhes estéticos para facilitar a leitura (tamanho 12 para 
texto e títulos), na cor preta para o texto, podendo ser utilizada outras cores para as ilustrações. 
e- tamanho de fonte 10 para, citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas 
das ilustrações e tabelas. 
f- outros recursos tipográficos (como negrito, itálico, maiúsculas e versais, versalete no Word) poderão 
ser utilizados nos títulos para diferenciar as diferentes seções do trabalho. 
g- deve constar a referência bibliográfica ou a fonte de consulta. 
h- deverá atender a estruturação de texto (título, credenciais do autor, resumo, palavras-Chave, 
pequena introdução, desenvolvimento teórico metodológico, considerações finais e referências 
bibliográficas). 
 



 

 

TEMA DO CONCURSO:Ascensão do Rito Brasileiro no Estado de Goiás.  

Art. 3º – Os trabalhos a serem submetidos ao Concurso serão divididos nos seguintes critérios e ou 

categorias, sendo: 

I – A Comissão julgadora deverá basear-se seu julgamento em critérios que considere a qualidade do 

texto, que prima pela valorização da cultura maçônica do Rito Brasileiro e sua diversidade de acordo 

com o Edital do concurso. 

II – Categoria do concurso: só serão aceitos trabalhos que estejam alusivos em torno do tema do 

proposto pelo Edital, caso específico. 

Art. 4º – A participação dos maçons do Rito Brasileiro se dará por meio de inscrições do maçom no 

Concurso, em formulário específico no sítio www do GOB-GO, até o dia 30 de setembro de 2018, as 

11:59h – Dia da Independência do Brasil. 

Parágrafo único: Com o objetivo de ilustração, esse trabalho poderá vir acompanhado de complementos 

como fotos, vídeos, relatos etc. 

Art. 5º - O primeiro vencedor de cada Loja receberá medalha, e os demais participantes, inclusive os 

vencedores receberão certificados de participação. 

Art. 6º – Para a publicação na revista serão selecionados 7(sete) trabalhos, dos primeiros colocados 

durante o concurso de cada Loja, mediante seleção realizada pela comissão do concurso.   

Art. 7º - Da Categoria 

§1º. Os Veneráveis Mestres de cada Loja do Rito Brasileiro podem orientar os irmãos inscritos na 

produção das peças, tendo em vista que a Loja também receberá um certificado de honra ao mérito. 

§2º. O GOB-GO por meio da Secretaria de Orientação Ritualísticas e Educação e Cultura encaminhará 

aos Veneráveis Mestres de cada Loja dos participantes, um Certificado de Honra ao Mérito pelo apoio 

prestado ao 1º CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, 

LIVRES E ACEITOS EM GOIÁS – "Lourival Borges do Nascimento, implantador do Rito“. 

Art. 8º. Em todas as categorias, os autores das peças classificadas em segundo e terceiro lugares 

receberão um certificado de reconhecimento. 

Art. 9º. A solenidade de encerramento realizar-se-á no dia 27 de outubro de 2018, no salão nobre do 

GOB-GO às 14h00min. 

DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E INSCRIÇÃO 

Art. 10. A inscrição no 1º Concurso de Peças de Arquitetura (Redação) será realizada por meio do site da 

GOB-GO/SEOR/SEDUC, devendo o responsável preencher todos os campos necessários para o cadastro 

do participante concorrente. 

Art. 11. Para participação no 1º “CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE 

MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS DE GOIÁS – Lourival Borges do Nascimento“ é necessário que os 

interessados acessem o endereço eletrônico www.GOB-GO. 

Parágrafo único: Nele estará disponibilizado todo material de divulgação do concurso, tais como: o 

Regulamento, o Formulário de Inscrição e Participação, o Formulário para envio da peça. 



 

 

Art. 12. Os responsáveis deverão elaborar as peças digitalizadas em Word, e, posteriormente, postados 

em formulário próprio, disponibilizado no sítio do GOB-GO por meio das Secretarias de Educação e 

Ritualística do Rito Brasileiro, no endereço eletrônico mencionado. 

Art. 13. São pré-requisitos do trabalho concorrente, conforme já mencionados acima: 

a) ser confeccionado no Formulário de Redação, disponibilizado no endereço eletrônico do 1º 
“CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E 
ACEITOS DE GOIÁS – Lourival Borges do Nascimento“ do GOB-GO por meio da Secretaria de Ritualística 
e de Educação; 
b) ser devidamente identificado; 
c) tratar do tema proposto, Ascensão do Rito Brasileiro no Estado de Goiás; 
d) ser realizado individualmente; 
f) ser inédito e original. 
§ 1º. No Formulário da peça deverá constar a redação inscrita, os dados do pessoal do autor. 
§ 2º. A peça deverá ter no mínimo (10 laudas) e no máximo (14 laudas). 
§3º. As peças que não obedecerem estes limites mínimos e máximos de laudas serão sumariamente 
eliminadas e não receberão o Certificado de Participação conforme previsto no regulamento. 
Art. 14. Serão desclassificadas pela comissão julgadora as peças: 
a) Impressas; 
b) Ilegíveis; 
c) Plagiadas; 
d) Originárias de outros CONCURSOS DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO. 

Art. 15. Os participantes deverão inserir no campo específico, do 1º “CONCURSO DE PEÇAS DE 

ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS DE GOIÁS – Lourival 

Borges do Nascimento“; no site do GOB-GO/SEOR/SEDUC, os trabalhos que concorrerão ao concurso, 

até às11h59min do dia 30 de setembro de 2018. 

§1º. Não serão aceitos o envio das peças por meio dos CORREIOS. 

§2º. Os trabalhos postados depois do horário previsto serão descartados e não serão recebidos pela 

comissão julgadora. 

Art. 16. A participação no 1º “CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE 

MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS DE GOIÁS – Lourival Borges do Nascimento“; implica, 

automaticamente, na autorização para que GOB-GO por meio das Secretarias, utilizem as peças e as 

imagens dos autores dos textos em publicações, materiais e eventos institucionais, sob pena de 

indeferimento da inscrição. 

DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO 

Art. 17. A comissão julgadora terá como critérios a criatividade, o conteúdo, a originalidade, a 

pertinência tática, coerência, clareza no desenvolvimento das ideias e a correção ortográfica e 

gramatical do texto, seriedade, bem como, deverá basear seu julgamento em critérios que considere a 

qualidade do texto, que prima pela valorização da cultura maçônica do Rito Brasileiro e sua diversidade 

de acordo com o Edital do concurso. 

Parágrafo Único: A Comissão será formada por cinco membros, sendo: (03) membros do Rito Brasileiro 

de Maçons Antigos, Livres e Aceitos, jurisdicionados ao Grande Oriente do Brasil-Goiás e (02) membros 

técnicos em língua portuguesa. 



 

 

Art. 18. O resultado do Concurso será divulgado até o dia 20 de outubro de 2018, no sítio e boletim do 

Grande Oriente do Brasil-Goiás. 

Art. 19. A cerimônia de encerramento será no dia 27/10/2018, data doaniversário do GOB-GO, por isso é 

fundamental que todo maçom esteja paramentado. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. Estão impedidos de participar do Concurso os membros da Comissão julgadora, bem como os 

maçons que não são do Rito Brasileiro, dentre outros. 

Art. 21. Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem no tema proposto, nas 

especificações deste regulamento, que estiverem em descordo com o formulário específico, bem como 

aqueles enviados em desconformidade com as disposições do regulamento. 

Art. 22. Após o prazo de quinze dias da data de divulgação do resultado, os trabalhos enviados à 

Comissão Julgadora serão descartados, com exceção dos trabalhos vencedores. 

Art. 23. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelas Secretarias de Orientação 

Ritualísticas e da Educação e Cultura do Grande Oriente do Brasil-Goiás. 

Oriente de Goiânia-GO, 08 de agosto de 2018. 

Carlos Augusto Ferreira de Viveiros                                             
Secretário de Orientação Ritualística Adjunto para o Rito Brasileiro 

TochioIwace 
Secretário de Orientação Ritualística do GOB-GO 

Luís Carlos de Castro Coelho 
Grão Mestre do GOB-GO 

 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO do 1º CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE 

MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS DE GOIÁS – "Lourival Borges do Nascimento" 

Nome do Candidato:____________________________________________________________ 

Número do CIM _____________________RG____________________   

CPF___________________UF______________Data  de Nascimento________________ 

Endereço:____________________________________________________  

Rua____________________________________Número_______________, 

Bairro___________________________________,CEP_________________, 

Cidade__________________________________,UF:__________________ 

Telefones:_________________________e-mail____________________ 

 



 

 

 

 

 

Solicito a Inscrição no 1º CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS 

ANTIGOS, LIVRES E ACEITOS DE GOIÁS – "Lourival Borges do Nascimento". 

 

Declaro, sob as penalidades da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas e que estou ciente 

dos termos contidos no Edital, implica no desligamento do processo. 

 

 

Goiânia - GO,------------ de----------------- de 2018 

 

 

___________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

FORMULÁRIO DA PEÇA DE ARQUITETURA 

 

 

Instruções 

 

A Peça deverá ser feita em forma de artigo científico em conformidade com o disposto no Edital do 1º 

CONCURSO DE PEÇAS DE ARQUITETURA DO RITO BRASILEIRO DE MAÇONS ANTIGOS, LIVRES E 

ACEITOS DE GOIÁS – "Lourival Borges do Nascimento" 

 

 



 

 

 

 


