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CAPÍTULO I
Da Organização e seus Fins
Art. 1º - O 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles” – 2018, está
sendo realizado pela Fundação Municipal de Cultura através da Biblioteca Pública Municipal Dr. Helládio
Olsen Veiga, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Municipal nº
696 de 20.06.1994, através de uma comissão indicada pelo Diretor Presidente.
Art. 2º - O 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles” – 2018 da
cidade de Rio Negrinho seguirá as normas estabelecidas no presente edital.
Art. 3º - O 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles” – 2018 tem
como objetivos:
• Estimular e incentivar o hábito da leitura do gênero poesia;
• Cultivar a prática da expressão artística da declamação;
• Revelar novos talentos na arte da declamação;
• Sensibilizar a sociedade rionegrinhense para a leitura das obras de escritores e poetas da literatura
brasileira e/ou estrangeira;
• Promover a integração entre escolas públicas, particulares e comunidade em geral.

CAPÍTULO II
Das Poesias e Participantes
Art. 4º - As poesias podem ser de autores nacionais ou estrangeiros ou de autoria própria, decoradas
pelo declamador(a).
Art. 5º - Poderão inscrever-se no 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília
Meireles” – 2018 candidatos que residam, estudem e/ou trabalhem na cidade de Rio Negrinho e que
comprovadamente se enquadrem nas categorias elencadas pelo presente edital.
 Parágrafo primeiro: Em caso de seletivas nas escolas municipais, estaduais ou particulares, poderão se
inscrever o primeiro, o segundo e o terceiro colocado de cada categoria.

CAPÍTULO III
Das Categorias
Art. 6º - O concurso será dividido em sete categorias:
a)

Categoria Baby: de 03 a 04 anos.

b)

Categoria Mirim: de 05 a 06 anos.

c)

Categoria Infantil: de 07 a 10 anos.

d)

Categoria Infantojuvenil: de 11 a 14 anos.

e)

Categoria Juvenil: de 15 a 17 anos.
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f)

Categoria Adulta: acima de 18 anos.

g)

Categoria Educação Especial Libras (Língua Brasileira de Sinais)



Parágrafo Primeiro: As idades deverão estar completas até a data da publicação do edital.

CAPÍTULO IV
Das Inscrições
Art. 7º - As inscrições deverão ser realizadas de 02 a 31 de julho de 2018.


Parágrafo Primeiro: Para inscrição no concurso, os participantes deverão preencher ficha de

inscrição (modelo próprio), anexando o poema, fotocópia de identidade, CPF e RG do pai e/ou responsável
(para menores de 18 anos);


Parágrafo Segundo: O poema deverá ser entregue em duas vias digitadas, constando o nome do

poema, autor (a) e declamador (a).


Parágrafo Terceiro: As fichas de inscrições deverão ser retiradas a partir do dia 02 de julho de

2018, nos seguintes locais:
1-

Biblioteca Pública Municipal Dr. Helládio Olsen Veiga (Praça do Avião – Centro);

2-

Secretarias das Escolas Públicas e/ou Particulares de Rio Negrinho.



Parágrafo Quarto: As fichas de inscrições deverão ser devolvidas e protocoladas até o dia 31

de julho de 2018, devidamente preenchidas conforme capítulo IV, artigo 7° e parágrafos primeiro e segundo
deste edital, no seguinte local:
1-

Biblioteca Pública Municipal Dr. Helládio Olsen Veiga (Praça do Avião – centro) até as

17h00min.


Parágrafo Quinto: Ao entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida, o (a) candidato (a)

e/ou seu responsável legal concordam com todos os itens do presente edital.

CAPÍTULO V
Da Realização
Art. 8° - As seletivas de cada categoria serão realizadas nas dependências do Centro de Excelência
Evaristo Stoeberl conforme cronograma:
a) Categorias: Baby, Miriam e Especial (Libras) às 19h do dia 13 de agosto de 2018.
b) Categoria: Infantil e Especial (Libras) às 19h do dia 14 de agosto de 2018;
c) Categoria: Infantojuvenil e Especial (Libras) às 19h do dia 15 de agosto de 2018;
d) Categorias: Juvenil, Adulta e Especial (Libras) às 19h do dia 16 de agosto de 2018.
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CAPÍTULO VI
Da Comissão Julgadora
Art. 9º - A comissão julgadora será formada por no mínimo quatro (04) de comprovado conhecimento
nas áreas da qual serão avaliadores, escolhidos pela Fundação Municipal de Cultura.
Parágrafo primeiro: Os jurados atribuirão nota única de cinco (05) a dez (10) por quesito, podendo ser
fracionada em décimos de ponto. Ex: 8,7.


Parágrafo segundo: Os jurados serão soberanos em suas avaliações e os resultados serão

irrevogáveis.


Parágrafo terceiro: Em caso de empate, nas categorias Baby, Mirim, Infantil, Infantojuvenil e

Adulta, será considerado vencedor (a) o(a) candidato(a) que obtiver maior número de notas altas por ordem nos
critérios:
1° - Interpretação;
2° - Dicção e entonação;
3° - Criatividade e desenvoltura;
4° - Fidelidade ao texto.


Parágrafo quarto: Em caso de empate, na categoria Libras, será considerado vencedor (a) o (a)

candidato(a) que obtiver maior número de notas altas por ordem nos critérios:
1° - Libras;
2º - Interpretação;
3° - Fidelidade ao texto;
4º – Criatividade, desenvoltura e expressão corporal.

CAPÍTULO VII
Dos Critérios de Julgamento
Art. 10º - Os critérios de julgamento das categorias Baby, Mirim, Infantil, Infantojuvenil e Adulta:


Interpretação: Habilidade de unir a expressão facial e corporal aos elementos da dicção e da

entonação para expressão do conteúdo do texto declamado.


Dicção e Entonação: Habilidade do (a) candidato(a) em articular e pronunciar as palavras,

projetando sua voz ao utilizar variações de altura, intensidade, duração e timbre para dar ênfase à interpretação
do texto e permitir sua perfeita compreensão.


Criatividade e desenvoltura: Habilidade de criação, imaginação e inovação, adequadamente

utilizadas com o fim de melhorar a apresentação estética e poética da declamação.


Fidelidade ao texto: Habilidade de retratar através da declamação o conteúdo poético, ou seja,

todo conteúdo deve ser passado, mesmo que se altere minimamente a escrita original do texto.
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Art. 11° - Os critérios de julgamento da categoria Especial Libras:


Libras: Habilidade de usar os sinais, como forma de combinar frases e estabelecer comunicação

através de configuração das mãos, movimentos e pontos de articulação, os quais juntos compõem unidades
básicas dessa língua.


Interpretação: Habilidade de unir a expressão facial e corporal aos elementos do texto declamado.



Criatividade, Desenvoltura e Expressão Corporal: Habilidade de criação, imaginação e

inovação, adequadamente utilizadas com fim de melhorar a apresentação estética e poética da declamação.


Fidelidade ao texto: Habilidade de retratar através da declamação o conteúdo poético, ou seja,

todo conteúdo deve ser passado, mesmo que altere minimamente a escrita original do texto.

CAPÍTULO VIII
Dos Resultados e Da Premiação
Art. 12º - Os resultados do 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles”
– 2018 serão divulgados pela Comissão Organizadora após o término de cada seletiva.
Art. 13º - A premiação do 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles”
– 2018 seguirá os seguintes critérios:


Parágrafo primeiro: Serão premiados os participantes classificados em 1°, 2° e 3° lugares de

cada categoria com troféu;


Parágrafo segundo: Serão premiados todos os participantes de cada categoria com medalha.



Parágrafo terceiro: Todos os declamadores do 19º CONCURSO MUNICIPAL DE

DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles” – 2018 receberão certificado de participação.
Art. 14º - A premiação do 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles”
– 2018 será realizado sempre ao término de cada seletiva.

CAPÍTULO IX
Do Cronograma
Art. 15º - 19º CONCURSO MUNICIPAL DE DECLAMAÇÃO “Cecília Meireles” – 2018 seguirá a
seguinte programação:
DATA

EVENTO

LOCAL

08/06/2018

Publicação do Edital.

Jornal e site da prefeitura.

11/06/2018 a 22/06/2018

Divulgação do Edital para as escolas.

Nas instituições de ensino do município e
site da prefeitura.

02/07/2018 a 31/07/2018

Inscrição dos candidatos.

Capítulo IV do Edital.

02/07/2018 a 31/07/2018

Entrega e protocolamento das inscrições.

Biblioteca Pública Municipal.
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02/08/2018 a 09/08/2018

Trabalhos internos da Comissão Organizadora.

Biblioteca Pública Municipal.

08/08/2018 e 09/08/2017

Divulgação da relação de candidatos inscritos

Veiculação em jornal, rádio, internet (site

com a indicação do local, horário e categoria

da prefeitura), mural das escolas.

para realização das seletivas.
10/08/2018

13/08/2018

14/08/2018

15/08/2018

16/08/2018

Montagem de palco, som e estrutura para a

Auditório do Centro de Excelência

realização do Concurso.

Evaristo Stoeberl.

Realização da etapa seletiva com as categorias

Auditório do Centro de Excelência

Baby, Mirim e Libras. Início às 19h.

Evaristo Stoeberl.

Realização da etapa seletiva com a categoria:

Auditório do Centro de Excelência

Infantil e Especial Libras. Início às 19h.

Evaristo Stoeberl.

Realização da etapa seletiva com a categoria:

Auditório do Centro de Excelência

Infantojuvenil e Especial Libras. Início às 19h.

Evaristo Stoeberl.

Realização da etapa seletiva com as categorias

Auditório do Centro de Excelência

Juvenil, Adulta e Especial Libras. Início às

Evaristo Stoeberl.

19h.
17/08/2018

Desmontagem de palco, som e estrutura usada

Auditório do Centro de Excelência

no evento.

Evaristo Stoeberl

CAPÍTULO X

Disposições Gerais
Art. 16º - É vedada aos declamadores a utilização de equipamentos próprios de sonorização. A
Fundação Municipal de Cultura de Rio Negrinho e a Secretaria Municipal de Educação disponibilizará aos
candidatos um sistema de captação de som composto por: 01 microfone sem fio com ou sem pedestal e/ou 01
microfone de lapela, sendo facultativa ao candidato a utilização dos mesmos conforme assinalado na ficha de
inscrição.
Art. 17º - O candidato (a) que utilizar fundo musical para sua declamação deverá trazê-lo gravado
somente em pen drive. Não será permitido acompanhamento musical ao vivo. O fundo musical, porém, não será
considerado nos critérios de julgamento.
Art. 18º - É vetada a utilização de cenários ou quaisquer outros artifícios que requeiram tempo de
preparação, por não haver tempo disponível entre uma apresentação e outra.
Art. 19º - Efetuada a inscrição, o candidato (a) ou seu responsável legal autoriza o uso coletivo ou
individual de suas imagens por meio virtual ou por qualquer veículo de mídia impresso ou de vídeo, não
cabendo nenhuma indenização pelo uso de imagem.
Art. 20º - Preenchida a ficha de inscrição o candidato (a) e/ou responsável, deverá revisá-la ficando
após sua assinatura inteiramente responsável pelas informações nela contidas e pelos documentos anexados.
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Art. 21º - Os candidatos que desrespeitarem ou não cumprirem com as determinações deste
regulamento serão desclassificados.
Art. 22º - Os casos omissos neste regulamento serão analisados e solucionados pela Comissão de
Organização do concurso, com a participação e concordância do Diretor Presidente da Fundação Cultural.


Parágrafo primeiro: As decisões da comissão julgadora são irrecorríveis.



Parágrafo segundo: Maiores informações poderão ser obtidas na Biblioteca Pública Municipal

Dr. Helládio Olsen Veiga (Fone: 3644-4090).
Art. 23º - O presente Edital aprovado pelo Chefe do Poder Executivo e Diretor Presidente, só será
reformável por outro Edital.

Rio Negrinho, 08 de junho de 2018.

JULIO CESAR RONCONI
Prefeito Municipal

ADILSON FIGUEIREDO DE ANDRADE
Diretor Presidente FMC
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