7.3.11 A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, indicar menções honrosas e/ou destaques
para os Trabalhos não premiados.
7.3.12 A Comissão Julgadora, por meio de seu Presidente eleito, será responsável pela
entrega à Coordenação do Concurso do texto integral da Ata de Julgamento, redigida pelo
jurado relator e assinada pelos membros da Comissão Julgadora.
7.3.13 A Comissão Julgadora deverá estar representada, preferencialmente, por seu
Presidente, no ato público da divulgação do resultado do Concurso.
7.3.14 Os trabalhos e a responsabilidade da Comissão Julgadora encerram-se com a
homologação do resultado final do Concurso.
7.3.15 A Coordenação do Concurso poderá denunciar qualquer irregularidade que implique na
desclassificação de Trabalhos concorrentes ou na anulação do julgamento da Comissão Julgadora,
por quebra de sigilo ou desobediência ao Edital e aos demais documentos das Bases do Concurso.
7.3.16 A Coordenação do Concurso manterá sigilo ao providenciar a edição dos documentos
inerentes ao Concurso, tais como: súmulas, relatórios e a Ata de Julgamento até a data de
divulgação do resultado.
7.4

Impedimentos e substituições

7.4.1 Caso se verifique o impedimento de qualquer dos jurados, dentro do prazo de até
quinze dias antecedentes ao início do julgamento, a entidade responsável pela sua indicação
nos termos do item 7.2 deste Edital deverá indicar um substituto, cujo nome será
imediatamente comunicado aos participantes no portal do concurso na internet.
7.5
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Divulgação do resultado do julgamento

7.5.1 O resultado do julgamento do Concurso, com a identificação dos autores dos
Trabalhos, será divulgado em ato público, a realizar-se às 11h00 do dia 26 de fevereiro de
2015, na sede do IAB/RJ, quando será divulgado o projeto vencedor, assim como os 2º e 3º
lugares, e menções honrosas que porventura sejam indicadas, e será feita a identificação
pública de seus autores.
7.5.2 Neste ato será feita a leitura da Ata do Julgamento, na qual a Comissão Julgadora
descreverá os procedimentos adotados na avaliação dos Trabalhos e anunciará aqueles
selecionados, nos termos estabelecidos no presente Edital.

