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EDITAL DO CONCURSO Nº 01/2021 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS  

CIENTÍFICOS INSCRITOS A PRÊMIO NO I CONCURSO  

DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DO CRTR – 1ª REGIÃO. 

 

 

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região (CRTR/DF/RIDE), com sede na 

cidade de Brasília, situada no endereço: SRTVN/ 701, Bloco “P”, sala 2001, Ed. Brasília Rádio 

Center, CEP: 70719-900, inscrita no CNPJ sob o nº 03.657.392/0001-54, por intermédio da 

Coordenação Regional de Educação – CORED, faz saber que estão abertas as inscrições para o 

I Concurso de Artigos Científicos do CRTR – 1ª Região, cujas regras de participação são 

definidas pelo presente edital autorizado pela PORTARIA-CRTR Nº 016, DE 21 DE 

OUTUBRO 2021. 

 

I. DO OBJETO  

1.1. O I Concurso de Artigos Científicos do CRTR – 1ª Região tem como objetivo promover e 

incentivar a produção acadêmica e análise crítica de dados de pesquisa por profissionais e 

estudantes das técnicas radiológicas, com relevância na área de radiologia. 
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1.2. Este concurso será validado apenas na região no qual abrange este Conselho Regional e 

está disponibilizado no site do CRTR – 1ª Região sendo: todo o Distrito Federal; Abadiânia, 

Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do 

Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá 

de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, 

Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do 

Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, 

Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí. 

1.3. A seleção dos trabalhos científicos será realizada pela Comissão Científica que será 

composta por cinco profissionais da área radiológica com experiência em trabalhos científicos, 

inclusive professores universitários, a serem indicados pela comissão organizadora do 

concurso. 

1.4. Os membros da comissão examinadora não poderão ter parentes até o segundo grau, 

consanguíneo, por adoção ou afinidade, com quaisquer dos autores. 

 

II. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. A inscrição será feita individualmente e gratuitamente, por estudantes das instituições de 

ensino superior e escolas técnicas que façam parte da região constante no item 1.2 deste Edital, 

inclusive para técnicos e tecnólogos inscritos neste conselho que estejam em situação regular.   

2.2. Será permitida a coautoria (um coautor), desde que um dos autores atenda às exigências 

deste Edital. 

 

III. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. O tema será de livre escolha dos participantes, desde que estejam baseados nas pesquisas 

relacionadas à Radiologia. 
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3.2. Será desclassificado o artigo que não fizer referência aos resultados das pesquisas, ou não 

apontar os dados da(s) pesquisa(s) nos quais se baseou o(a) participante, bem como o artigo que 

for enviado após o prazo estabelecido neste Edital. 

3.3. Cada participante, autor ou coautor, poderá participar com apenas um trabalho sobre cada 

pesquisa.  

3.4. Os artigos desclassificados poderão ser utilizados para fins de publicação, a critério da 

comissão, embora não possam participar do concurso. 

3.5.  O artigo deverá ter entre 5 (cinco) e 8 (oito) laudas, não poderá ter qualquer sinal de 

identificação da autoria, apenas o número da inscrição, devendo ser encaminhado em formato 

PDF. 

3.6. Será desclassificado o artigo com identificação de qualquer de seus autores, ou dados que 

possam identificar a origem do trabalho.  

3.7. Os trabalhos deverão ser inéditos e observar a formatação prescrita pela ABNT, com fonte 

tipo Times New Roman ou Arial, tamanho 12, e cor preta. Nas citações com mais de 3 linhas, 

notas de rodapé, legendas e tabelas. A fonte deve ter o tamanho 10, margens direita e inferior: 

2cm, esquerda e superior: 3cm. Parágrafos e espaçamento: 1,5 entre linhas, sob pena de 

desclassificação. 

 

IV. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO 

4.1. O participante deverá ter ciência que este Concurso é regido pela  Lei nº 8.666/93, em 

especial ao artigo Art. 111 da lei. 

4.2. Os artigos deverão ser encaminhados até às 18 horas do dia 15 de novembro de 2021, para 

o e-mail cored.crtrdf@gmail.com , com os seguintes documentos: 
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4.3. Declaração assinada por cada um(a) dos(as) autores(as), com confirmação de concordância 

com as regras do presente edital, da qual deverá constar o título do artigo de sua autoria e a 

indicação da pesquisa na qual se baseou o trabalho, com autorização de publicação e utilização 

do artigo pelo CRTR – 1ª Região conforme disposto no anexo I deste Edital. 

4.4.  Currículo biográfico  resumido de cada autor(a). 

 

V. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 

5.1. Cada avaliador atribuirá nota de 0 a 30 a cada um dos artigos, conforme tabela de avaliação 

conforme critério da banca examinadora.  

5.2. A menor nota de cada artigo será descartada. As quatro maiores notas atribuídas pela 

comissão examinadora a cada artigo serão somadas e divididas por quatro, perfazendo a nota 

média de cada trabalho. 

5.3. O artigo que obtiver NOTA MÉDIA DE AVALIAÇÃO inferior a 15 pontos será 

eliminado. 

5.4. Os artigos serão classificados na ordem crescente das respectivas NOTAS MÉDIAS DE 

AVALIAÇÃO, considerando-se vencedor aquele que obtiver a maior nota média de avaliação. 

5.5.  Em caso de empate, o critério será maior pontuação total antes do descarte previsto no  

§1º. Se permanecer o empate, o escolhido será definido pela comissão organizadora. 

5.6. Os critérios de avaliação dos artigos serão (i) correção de português; (ii) propriedade da 

forma; (iii) linguagem apropriada; (iv) estratégia de abordagem da pesquisa fonte; (v) 

fundamento e retórica; (vi) potencial de convencimento. 
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XI. DA PREMIAÇÃO 

6.1. O trabalho que obtiver a maior nota será declarado vencedor do I Concurso de Artigos 

Científicos do CRTR – 1ª Região e receberá o prêmio, consistente em uma placa com alusão ao 

Concurso e publicação do trabalho no site oficial do Conselho. 

6.2. Serão premiados os 1º, 2º e 3º melhores trabalhos, conforme notas atribuídas pela 

Comissão Examinadora.  

6.3. Os 3 (três) melhores artigos, conforme pontuação obtida, serão encaminhados como 

sugestão ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER para publicação em 

qualquer periódico à sua livre escolha em todo território nacional. 

 

 

XII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1  A inscrição no concurso implica na concordância e na aceitação de todas as condições 

previstas neste Edital. 

7.2. Todos os candidatos são responsáveis pela autoria e conteúdo do trabalho encaminhado, 

não cabendo qualquer responsabilidade legal ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 

da 1ª Região por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros.  

7.3. A participação neste concurso não gerará aos participantes nenhum outro direito ou 

vantagem que não estejam expressamente previstos neste edital. 

7.4. Os participantes concordam com todas as regras estabelecidas neste regulamento, bem 

como autorizam a utilização de seu nome e imagem, em qualquer veículo ou ferramenta de 

comunicação para divulgação do concurso.  

mailto:crtrdf@gmail.com
http://www.crtr01.gov.br/


 

 

 
 

                CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

CRTR/1ª REGIÃO 

Coordenação Regional de Educação-CORED 

 
SRTVN/702, Bl. P, 2º andar, Sala 2001 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900 – Telefone: (61) 3328-4228 / 3328-0689  Fax:(61) 

3328-4228 

 e-mail: crtrdf@gmail.com    home page: www.crtr01.gov.br  

 

 

 

7.5. Este concurso, assim como seu regulamento, poderá ser alterado, suspenso ou cancelado, 

mediante aviso, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto 

que esteja fora do controle do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região e 

que comprometa o regular andamento da promoção, de forma a impedir ou modificar 

substancialmente a condução desta como originalmente planejado. 

7.6. As questões não previstas no presente edital serão decididas pela Comissão Organizadora 

do Concurso, juntamente com a Presidência do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 

da 1ª Região. As decisões serão soberanas, irrevogáveis e irrecorríveis. A simples participação 

neste Concurso de Artigos Científicos implica no total conhecimento e aceitação irrestritos 

deste regulamento. 

XIII. ANEXOS 

8.1. Declaração com confirmação de concordância com as regras do presente edital. 

 

 

      TR. ROSANGELA THOMÉ DA SILVA 

     Coordenadora do I Concurso de Artigos Científicos do CRTR – 1ª Região 

 

 

 

 

TR. VALCIR DOS SANTOS BEZERRA 

Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia/1ª Região 
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(ANEXO I)   

 

DECLARAÇÃO, CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA 

PUBLICAÇÃO 

Nome: 

Identidade: 

CPF: 

Título do artigo: 

Pesquisa de referência: 

 

 

Pelo presente termo, eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), 

(cargo/profissão), inscrito (a) no CPF/MF sob nº (nº CPF), portador da célula de identidade nº 

(nº RG), expedida por (órgão expedidor e UF), participante do I Concurso de Artigos 

Científicos do CRTR – 1ª Região, declaro que tenho conhecimento das regras contidas no 

Edital e expresso a minha concordância, autorizando ao Conselho Regional de Técnicos em 

Radiologia da 1ª Região, com sede em Brasília-DF, CNPJ 03.657.392/0001-54 a publicar e 

utilizar, sem qualquer ônus, meu nome e imagem em qualquer veículo ou ferramenta de 

comunicação, artigo intitulado “(título do artigo)”, de minha autoria, utilizando como pesquisa 

de referência “(pesquisa de referência)”, cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, 

os direitos autorais patrimoniais dela decorrentes. 

Declaro que a obra cedida é de minha autoria, é inédita e que assumo, portanto, total 

responsabilidade pelo seu conteúdo. 

Declaro, ainda, que elaborei este artigo em caráter pro bono público e, portanto, 

renuncio a qualquer remuneração, autorizando a sua publicação, distribuição e divulgação em 

qualquer meio e suportes existentes. 

Por ser expressão de verdade, firmo o presente termo. 

 

 

(Local,  e data). 

 

Nome do (a) autor (a) 
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