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TERMO ADITIVO Nº 01 AO EDITAL 01/2021 

Altera o período de inscrição dos trabalhos especificado no item 4 do 
Edital 01/2021, o item 4.2 quanto ao período em que o trabalho foi 
veiculado na imprensa e o item 8, com relação à datas de divulgação 
dos finalistas e à data de cerimônia. 

 

ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO 

MARANHÃO (ADPEMA), entidade representativa da classe sem fins lucrativos, organizadora do 1º 

Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto Fernandes, neste ato representada pelo seu presidente, 

Cristiano Matos de Santana, usando das atribuições legais, torna público o presente Termo 

Aditivo nº 01 ao EDITAL 01/2021, que trata da alteração do período de inscrição dos trabalhos, do 

período de publicação dos trabalhos, bem como das datas de divulgação dos finalistas e da 

premiação final, conforme explicitam os itens 4, 4.2 e 8, respectivamente, do certame supra 

mencionado. 

1. O item 4 (prorrogação) passa a ter a seguinte redação: 

“4. O período de inscrição será das 08:00h do dia 04/10/2021 às 23h59 do dia 

14/11/2021 pelo e-mail: premioadpemajornalismo@gmail.com”. 

2.  O item 4.2 passa a ter a seguinte redação: 

“4.2. Serão aceitos trabalhos veiculados no período de 01/03/2020 a 30/09/2021, 

produzidos por jornalistas e/ou radialistas com formação completa na área e 

estando devidamente regulamentados na empresa em que foi veiculado o trabalho, 

bem como graduandos na forma do item 4.3”. 

3. O item 8 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“8. Os trabalhos finalistas serão divulgados no dia 30/11/2021. Serão escolhidos 

03 (três) trabalhos para cada categoria.  

A divulgação dos resultados do 1º Prêmio ADPEMA de Jornalismo Roberto 

Fernandes será no dia 15/12/2021, por meio de solenidade presencial ou virtual, 

com a presença dos (as) autores (as) finalistas. Caso seja virtual, o link será 

enviado para todos os participantes no dia anterior”. 

4. Ficam mantidas as demais disposições do Edital N° 01/2021, podendo a organizadora do evento 

editar instruções complementares.      

   São Luís, MA, 08 de novembro de 2021 

                                Cristiano Matos de Santana, 
                                 Presidente da ADPEMA 


