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ED 1/2021- PMAC/BPMAC 

 

I CONCURSO/ PARABENIZANDO MINHA TERRA 

“Urumajó nas mais diferentes expressões” 

 

Dispõe sobre as normas para o 1º concurso - Parabenizando minha terra, 

“Urumajó nas mais diferentes expressões”.   

 

        O concurso Municipal Parabenizando minha terra, “Urumajó nas mais 

diferentes expressões”, é uma realização da Prefeitura Municipal de Augusto 

Corrêa, através da SEMED - Secretaria Municipal de Educação, e iniciativa da 

BPMAC - Biblioteca Pública Municipal Antônio Coutinho de Campos. 

1. DOS OBJETIVOS GERAIS: 

1.1. O concurso Municipal Parabenizando minha terra, “Urumajó nas mais 

diferentes expressões”, Categorias: Pintura em tela, Poesia, Música, vídeo e 

artesanato, é destinado ao público em geral, tem como objetivo homenagear o 

município de Augusto Corrêa, pelos seus 59 anos de emancipação política 

através dos artistas locais. 

1.2. Em virtude da Pandemia do Covid-19, o concurso será realizado online, 

através de 05 (cinco) etapas, como: inscrição, período de envio das obras, 

período de seleção das obras (equipe da BPMAC), período de votação (júri 

popular) e live para o resultado final e premiações. 

2. DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Somente poderão participar do Concurso municipal parabenizando minha 

terra: ¨Urumajó nas mais diferentes expressões¨, as pessoas residentes no 

município por pelo menos 02 (dois) anos.  

2.2. Estão vetadas as inscrições para aquelas que, mesmo naturais do 

município, residem fora do mesmo.  

2.3. Poderão participar também mediante inscrição, os funcionários municipais 

residentes no município. 
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2.4. Poderão participar todas as pessoas, mediante inscrição, sem exceção de 

raça, credo, religião, sexualidade ou cor que residam no município, atendendo 

aos itens anteriores. 

2.5. O participante inscrito no concurso, somente poderá concorrer em uma 

categoria. 

3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1. As inscrições serão realizadas por meio de formulário on-line, disponível 

no site da PREFEITURA MUNICÍPAL DE AUGUSTO CORRÊA, a partir do dia 

23/02/2021 à 05/03/2021, através do email: bibliotecapacc@hotmail.com 

através de fichas de preenchimento, que estará anexo no edital, e também na 

Biblioteca municipal sendo obrigatório o uso de máscaras.   

3.2. Cada proponente poderá enviar apenas uma proposta. 

3.3. A obra deverá ser inédita, ou seja, não editada ou publicada (parcialmente 

ou em sua totalidade) em qualquer meio de comunicação, com exceção da 

categoria música. 

3.4. Em caso de duplicidade de propostas enviadas pelo mesmo proponente, 

será considerada apenas a última submetida. 

3.5. Não serão aceitas inscrições que desrespeitem os critérios explicitados no 

item 4. 

3.6. Todos os conteúdos das obras deverão ser entregues na BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIO COUTINHO DE CAMPOS localizada na 

Avenida Manoel Avelino Alves Nº 232, próximo a escola Rosa Athayde no 

bairro: Santa Cruz no período 10/03/2021 à 15/03/2021, no horário das 08h às 

12h e de 14h às 18h. 

3.7. As categorias música e vídeo devem ser entregues em um pen drive.             

4. IMPEDIMENTOS: 

Não serão aceitas propostas: 

4.1. Que desrespeitem o distanciamento social, envolvendo, em sua realização, 

aglomerações ou qualquer descumprimento às medidas de prevenção 

divulgadas pelo governo municipal. 

4.2. Que contenham qualquer tipo de conteúdo preconceituoso, machista, 

racista, misógino, homofóbico ou contrário aos direitos humanos. 

4.3. Que sejam entregues após às 17h59 do dia15/03/2021. 

mailto:bibliotecapacc@hotmail.com
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4.4. Que não sejam inéditas (exceção à categoria música). 

4.5. Que sejam de funcionários da BPMAC. 

4.6. Que não estejam em conformidade com os critérios estabelecidos neste 

regulamento. 

5. DA AVALIAÇÃO: 

5.1. Todas as obras serão pré-selecionadas pela equipe organizadora do 

concurso, sendo selecionadas 10 de cada categoria. 

5.2. As 10 obras selecionadas de cada categoria, irão a júri popular, através 

das mídias sociais. 

5.3. A votação será por meio de uma enquete, na página da Prefeitura e 

também disponibilizado nas redes sociais nos dias 18/03/2021 à 22/03/2021. 

6. CRITÉRIOS DA PINTURA EM TELA: 

6.1. Deverá ser fiel ao tema valorizando a história, a natureza e os pontos 

turísticos de nosso município.  

6.2. Poderá ser confeccionado com a utilização de quaisquer técnicas 

disponíveis pelo autor. 

6.3. Deverá evidenciar domínio da técnica e do material pelo autor. 

7 CRITÉRIOS DE POESIA: 

7.1. Deverá ser obrigatoriamente inédita, ou seja, obra não editada nem 

publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de 

comunicação. 

7.2. Deverá evidenciar a criatividade do autor. 

7.3. Deverá estar de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa. 

7.4. Deverá ser inscrita com no máximo 06 estrofes. 

 

8. CRITERIOS DA MÚSICA: 

8.1. Deverá ser fiel ao tema valorizando a história, a natureza e os pontos 

turísticos de nosso município. 

8.2. Deverá ser escrita em língua portuguesa. 
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8.3. Não poderá ter conteúdo com ambiguidade (duplo sentido), de caráter 

preconceituoso, machista, racista, misógino, homofóbico, contrário aos direitos 

humanos. 

8.4. Não deve ser paródia e nem ter cunho político-partidário. 

8.5. Deverá ser gravado um vídeo da interpretação da música, armazenado em 

pen drive e entregue na BPMAC, endereço no item 3.6. 

8.6. O participante deve seguir a seguinte orientação para a gravação do vídeo:  

8.6.1.  Manter o celular na posição horizontal. 

8.7. Cada autor deverá interpretar sua própria música. 

8.8.  O autor que não interpreta poderá ser representado por alguém de sua 

escolha, desde que o mesmo seja do Município, conforme  o critério do edital. 

8.9. O local de gravação e criatividade do vídeo musical ficará a critério de 

cada autor. 

9. CRITÉRIOS DO ARTESANATO: 

9.1. Deverá ser fiel ao tema valorizando a história, a natureza e os pontos 

turísticos de nosso município. 

9.2. Poderá ser confeccionado com a utilização de quaisquer técnicas 

disponíveis pelo autor. 

9.3. Deverá evidenciar domínio da técnica e do material pelo autor. 

 

10. CRITÉRIOS DO VÍDEO: 

10.1. Deverá ser fiel ao tema valorizando a história, a natureza e os pontos 

turísticos de nosso município. 

10.2. Deverá ser obrigatoriamente inédita, ou seja, obra não editada nem 

publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em qualquer meio de 

comunicação. 

10.3. Deverá evidenciar a criatividade do autor. 
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10.4. A duração do vídeo deverá ter no mínimo 30 segundos e no máximo 1 

minuto. 

 

11. PREMIAÇÃO: 

11.1. Serão premiadas as três obras de cada categoria eleita sobre votação do 

júri popular.  

 

COLOCAÇÃO PINTURA EM 

TELA 

POESIA MÚSICA VÍDEO ARTESANATO 

 

1º Lugar 

Troféu de 1º 

lugar 

Troféu de 

1º lugar 

Troféu de 

1º lugar 

Troféu de 

1º lugar 

Troféu de 1º 

lugar 

R$500,00 em 

dinheiro 

R$500,00 

em 

dinheiro 

R$500,00 

em 

dinheiro 

R$500,00 

em 

dinheiro 

R$500,00 em 

dinheiro 

Um livro Um livro Um livro Um livro Um livro 

COLOCAÇÃO PINTURA EM 

TELA 

POESIA MÚSICA VÍDEO ARTESANATO 

 

2º Lugar 

Troféu de    

2º lugar 

Troféu de 

2º lugar 

Troféu de 

2º lugar 

Troféu de 

2º lugar 

Troféu de    

2º lugar 

R$300,00   

em dinheiro 

R$300,00 

em 

dinheiro 

R$300,00 

em 

dinheiro 

R$300,00 

em 

dinheiro 

R$300,00  

em dinheiro 

Um livro Um livro Um livro Um livro Um livro 

COLOCAÇÃO PINTURA EM 

TELA 

POESIA MÚSICA VÍDEO ARTESANATO 

 

3º Lugar 

Troféu de    

3º lugar 

Troféu de 

3º lugar 

Troféu de 

3º lugar 

Troféu de 

3º lugar 

Troféu de    

3º lugar 

R$200,00  

em dinheiro 

R$200,00 

em 

dinheiro 

R$200,00 

em 

dinheiro 

R$200,00 

em 

dinheiro 

R$200,00  

em dinheiro 

Um livro Um livro Um livro Um livro Um livro 
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12. CRONOGRAMA 

12.1. As atividades citadas neste regulamento obedecerão ao seguinte 

cronograma: 

DESCRIÇÃO DATA / PERÍODO 

Publicação do Edital 23/02/2021 

Período de inscrição 23/02/2021 à 05/03/2021 

Período de entrega da obra 10/03/2021 à 15/03/2021 

Período de júri popular 18/03/2021 à 22/03/2021 

Convocação dos finalistas 23/03/2021 à 24/03/2021 

Resultado final e Premiação 25/03/2021 

 

13. OBRIGATORIEDADE:  

13.1. As obras premiadas ficarão para acervo da entidade promotora do evento 

(BPMAC). 

13.2. Os dez (10) candidatos pré-selecionados de todas as categorias, deverá 

apresentar cópias de seus documentos pessoais, como: RG, CPF, 

Comprovante de residência. 

 

 

14. DOS CASOS OMISSOS: 

14.1. Qualquer irregularidade deverá ser feito a denúncia por escrito até o dia 

16/03/2021 até às 17h59min na BPMAC.    

14.2. Os casos omissos serão avaliados pela equipe organizadora do evento 

(BPMAC).   

 

Augusto Corrêa, 23 de Fevereiro de 2021. 

 

 



             ESTADO DO PARÁ 
        PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

              Biblioteca Pública Municipal Antônio Coutinho de Campos 
 
                                            
 

 

ADRIETE RIBEIRO MESCOUTO 

Coordenadora da Biblioteca 

 

IVANEZ BALDEZ DO NASCIMENTO 

Secretária de Educação 

 

FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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