
 

 

EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº 001/2021 

PREÂMBULO 

Esta Comissão Organizadora torna público o presente Edital que estabelece regras 
para participação no “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA TIMBOTEUA 
– MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA”. 

“Projeto selecionado pelo Edital de Juventude Ativa 2 – Lei Aldir Blanc Pará 2020” 
 

CRONOGRAMA 

 

1. DO CONCURSO 

 
1.1. O objeto do presente edital é a seleção de obras poéticas de autores juvenis de 
Nova Timboteua, com o intuito de incentivar e dar voz para os jovens desse município, 
incentivando a produção literária e artística local. 
1.1.1. O Concurso contempla apenas a categoria de POESIA, todos os demais 
gêneros textuais não serão avaliados e automaticamente desclassificado o candidato 
autor. 
1.1.2. A temática do concurso é “MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA”, uma ação para 
fomentar a conscientização da juventude na participação ativa de sua comunidade, 
sabendo que ela muda seu meio e este também a afeta como sujeito e faz parte do 
seu ser. 
1.2. Objetiva-se com o presente certame o estímulo das artes autorais juvenis e 
preservação da memória do Muncípio. 
1.3. Os 3 poemas premiados neste concurso serão declamados e interpretados pelos 
seus respectivos autores ganhadores e a compilação desse vídeo será divulgada nos 
meios digitais diversos, caso os autores possuam algum impedimento para declamar 
e interpretar sua poesia, será designado, por essa comissão, um outro declamador.  
 

2.  DAS PREMIAÇÕES 

2.1. Serão declarados vencedores na ordem de classificação: 

Primeiro lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
Segundo lugar: R$ 300,00 (trezentos reais) 
Terceiro lugar: R$ 200,00 (duzentos reais) 
Menção Honrosa PCD: R$ 200,00 (duzentos reais) 

Etapa Período 

Período de inscrição 07/10 a 21/10/2021 

1.ªEtapa – Divulgação dos poemas habilitados 22/10/2021 

2.ªEtapa – Divulgação dos 10 poemas selecionados 25/10/2021 

3.ªEtapa –  Divulgação dos 03 ganhadores e 01 menção 
honrosa para um candidato PCD. 26/10/2021 

4.ªEtapa –  Gravação do vídeo dos Ganhadores 

declamando a poesia premiada. 
28/10/2021 

5.ª Etapa – Premiação 28/10/2021 



 

 
2.2. Os valores equivalentes aos prêmios devidos aos contemplados por este edital, 
serão feitos exclusivamente, por meio de transferência bancária (TED, DOC ou PIX), 
em instituição escolhida pelo beneficiário, que deverá ser titular da conta corrente 
indicada ou seu representante legal, tratando-se de menoridade. 
2.3. Para viabilizar o recebimento da premiação, o candidato vencedor deverá 
apresentar Documento de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço, seus ou do 
seu representante legal. 
 

3. PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 Serão aceitas inscrições de participantes com faixa etária de 14 a 18 anos, que 

estejam regularmente matriculados na rede de ensino do município de Nova 

Timboteua, nas modalidades de Fundamental, Médio ou EJA.   

 
3.2 É vedada a inscrição de jovens que sejam filhos de membros desta Comissão 

Organizadora ou da Comissão Julgadora. 

 

4. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições são GRATUITAS e para realização o candidato deverá preencher o 

formulário de inscrição (ANEXO I) disponibilizado no final desse edital ou, impresso 

nas secretarias das escolas de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio de Nova 

Timboteua; escrevendo o poema em campo específico no formulário de inscrição e 

enviando para o seguinte endereço de e-mail: 

concursodepoesiatimboteua@gmail.com, anexando com o resto da documentação 

requerida. Os formatos dos arquivos podem ser em JPEG, PNG ou PDF, desde que 

estejam claramente visível as informações. 

4.1.  Para efeito de inscrição, a obra que será inscrita deverá obedecer às 

seguintes  exigências: 

a) Apresentar a poesia em LÍNGUA PORTUGUESA; 

b) Cada poesia poderá ter tamanho máximo do espaço disponível na ficha de 

inscrição (orientação retrato), não podendo acrescentar folha nem linhas 

complementares; 

c) Letra legível. 

d) No espaço destinado à escrita da poesia, NÃO DEVERÁ CONTER O NOME DO 

AUTOR, para fim de imparcialidade e transparência na seleção da COMISSÃO 

JULGADORA. 

 
4.2. Fica restrita a inscrição de, no máximo, 1 (uma) poesia inédita por candidato, 

ou seja, que não tenha sido publicada em nenhum meio físico ou digital, ou  
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premiada em qualquer outro concurso, motivos estes para eliminação do canditado. 

 
4.3. Os autores candidatos deverão anexar os seguintes documentos para 

enviar juntamente com o formulário de inscrição ao endereço de e-mail citado 

no item 4: 

a) Documento de Identidade (do próprio candidato ou do seu representante legal); 

b) CPF (do próprio candidato ou do seu representante legal); 

c) Comprovante de Endereço (no nome do próprio candidato ou do seu representante 
legal); 

d) Termo de Responsabilidade de menores preenchido e assinado (Anexo II), se for  

o caso. 

 

4.4. Para os candidatos com deficiência (PCD), que concorrem à menção 

honrosa, é obrigatório o envio, junto com os demais documentos mostrados no item 

4.3.,  do Laudo Médico especificando o CID de sua deficiência. 

 

 
4.5. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e que não estiverem dentro das 

normas  e requisitos estabelecidos neste regulamento. 

 
4.5.1. O envio da poesia, para o concurso significa inteira e completa concordância, 

por                       parte dos concorrentes, com este Regulamento. 

 
4.5.1.1. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora, juntamente com 

esta Comissão Organizadora. 

 
 

4.6. Após o envio do formulário, devidamente preenchido, o candidato receberá um 

e-mail com a confirmação de sua inscrição; Caso não receba esta confirmação, o 

candidato deverá entrar em contato com esta Comissão Organizadora pelo email 

karendaniellakada@gmail.com ou pelo telefone (91) 98848-3859, de segunda a 

sexta-feira, de 13h às 17h. 

 
4.7. No ato da inscrição, o candidato manifestará expressamente que: 

responsabiliza-se pelo conteúdo da poesia e dos dados pessoais apresentados e 

que está de acordo com as condições do Concurso de Poesias “1º CONCURSO 

DE POESIA JUVENIL DE NOVA TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA 

HISTÓRIA”, responsabilizando-se por cumprir integralmente as ações descritas em 

sua inscrinção. 

 
4.8. Após a inscrição e até que se encerre a sua análise, não será permitido anexar, 

incluir ou substituir a documentação inserida. 
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5. DAS ETAPAS DO CONCURSO E DOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO /  DESCLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. A Seleção compreenderá as seguintes etapas: 

1ª ETAPA - Inscrição e habilitação (caráter eliminatório): recebimento de todas as 

inscrições enviadas; habilitação apenas das que cumprirem os requisitos do edital; 

 

2ª ETAPA - Seleção (caráter classificatório): a partir da análise da Comissão 

Julgadora 10 poemas serão selecionados e Divulgação das dez poesias mais 

pontuadas nas mídias sociais e no site oficial da Prefeitura de Nova Timboteua. 

 
3ª ETAPA - Divulgação: publicação dos 03 (três) vencedores e 01 (uma) menção 

honrosa para um candidato PCD nas mídias sociais e no site oficial da Prefeitura 

de Nova Timboteua. 

4ª ETAPA – Gravação: Gravação dos ganhadores declamando suas respectivas 
poesias.  

5ª Premiação: entregada premiação aos vencedores, de forma online. 
 
5.2. Critérios de Avaliação: 
 

 

5.3. Critérios de desclassificação 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁX. 

Criatividade: 

Traços de inovação no estilo ou nas ideias subjetivas 

incutidas no poema . 

 
20 

Adequação do texto ao tema: 

Desenvolvimento do tema nos versos . 20 

Ritmo: 

O grau de poeticidade na cadência dos versos 20 

Sonoridade e outros recursos intrínsecos à criação poética: 

Análise dos recusos usados com assonâncias, aliterações, 

paranomásia, etc. 

 
20 

O emprego do português de acordo com a variedade 

linguística 

escolhida, seja ela formal ou coloquial. 
10 

Clareza no desenvolvimento das ideias: 

Apesar da natureza subjetiva da linguagem poética, o poema 

consegue transmitir sentidos mínimamente coerentes? 

 
10 

TOTAL DE PONTOS 100 



 

 

5.3.1. Os participantes serão automaticamente desclassificados do concurso em caso 
de: 

a. Fraude comprovada ou de envio de poesia que não seja de sua autoria. 

b. Envio de poesia com teor grosseiro, ofensivo, discriminatório, com linguagem de 

baixo calão ou que violem  qualquer princípio constitucional ou legal. 

c. Poesias com mesmo título. 

d. Não cumprimento de quaisquer normas deste edital; 

 

6. COORDENAÇÃO DO CONCURSO E COMISSÃO JULGADORA 

 
6.1. A Comissão Organizadora será responsável pela coordenação                         do “1º 

CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA TIMBOTEUA – MEU LOCAL, 
MINHA HISTÓRIA”, e indicará os membros da Comissão Julgadora. 

 
São atribuições dessa Comissão Organizadora: 
a) Divulgar amplamente este Edital; 

b) Receber as inscrições virtuais; 

c) Habilitar as poesias, segundo as normas do Edital; 

d) Encaminhar as poesias para Comissão Julgadora; 

e) Receber da Comissão Julgadora a seleção de finalistas; 

f) Comunicar o resultado aos autores; 

g) Divulgar os resultados do Concurso; 

h) Receber a documentação dos candidatos vencedores e encaminhar para 

pagamento da premiação; 

i) Resolver, a qualquer tempo, irregularidade ou contratempo advindos da execução 

do Concurso. 

 

6.2. A Comissão Organizadora estará disponível para quaisquer esclarecimentos, 

nos dias úteis das 13 às 17h, pelo telefone (91) 98848-3859 ou, ainda,                                                      pelo 

e-mail karendaniellakada@gmail.com. 

 

6.3. A classificação das poesias inscritas no “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL 

DE NOVA TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA”, é de 

responsabilidade da Comissão Julgadora, que será composta da seguinte forma: 

 
03 (três) membros docentes com formação em Letras  - 02 (dois) da rede municipal 

de Nova Timboteua e 01 (um) de rede de ensino externa. 

 
6.3.1. As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, cabendo a ela conceder 

os prêmios  de acordo com o mérito da obra. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

7.1. O resultado final do “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA  
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TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA”, das 03 (três) poesias 
selecionadas além de 01 (uma) menção honrosa PCD, segundo os critérios da 
Comissão Julgadora, será publicado nos meios digitais diversos, além do site oficial 
da Prefeitura de Nova Timboteua. 

7.1.1. Não serão fornecidas informações sobre o resultado da seleção por telefone. 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1.  O Edital do “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA TIMBOTEUA – 

MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA” será disponibilizado no                        site da Prefeitura 
Municipal de Nova Timboteua (www.novatimboteua.pa.gov.br) e através das redes 
sociais, além de estar disponível para leitura nas áreas comuns das escolas de 
Ensino Fundamental II e de Ensino Médio da rede de ensino de Nova Timboteua. 
 

8.2.   As dúvidas dos participantes poderão ser esclarecidas através do e-mail: 
karendaniellakada@gmail.com 

 

8.3. Os arquivos das poesias inscritas do “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE 
NOVA TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA” serão recebidos por esta 
Comissão Organizadora e não serão devolvidos aos autores. 

 

8.4. O participante autoriza, desde já, a utilização de seu nome, imagem e texto para 

fins de divulgação/promoção do concurso. As obras selecionadas poderão ser 

utilizadas, a critério da organização do concurso para publicação em meio 

eletrônico ou físico, atribuindo a autoria da obra a seu criador em todas as 

publicações . 

 
8.5. O presente Edital poderá ser alterado, suspenso ou cancelado a qualquer tempo 

pela Comissão Organizadora mediante interesse público fundamentado. 

 
8.6. Os vencedores do concurso somente poderão receber a premiação caso ceda 

os direitos autorais para que a Comissão Organizadora possa utilizá-lo de acordo 

com o previsto neste edital. 

 
8.7. Todos os participantes estão sujeitos às regras e condições estabelecidas neste 

Edital. Desta forma, os participantes, no ato de seu cadastro, aderem a todas as 

disposições declarando que LERAM, COMPREENDERAM, TÊM TOTAL CIÊNCIA 

E ACEITAM irrestrita e totalmente, todos os itens deste Edital. 

 
 

Nova Timboteua, 07 de outubro de 2021. 
 

 

 

KAREN DANIELLA CUNHA MORAES 

Presidente da Comissão Organizadora 

http://www.fccda.mg.gov.br/
http://www.fccda.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA 

HISTÓRIA” 
“Projeto selecionado pelo Edital de Juventude Ativa 2 – Lei Aldir Blanc Pará 2020” 

 
 

NOME DO(A) 
CANDIDATO(A): 

 
 
 

ESCOLA QUE 
ESTÁ 

MATRICULADO(A) 

                                                                 ANO/SÉRIE: (  ) 8º ANO/EF 
                                                                         (  ) 9º ANO/EF 

                                                                (  ) EJA 
                                                                          (  ) 1º ANO/EM 
                                                                          (  ) 2º ANO/EM 
                                                                          (  ) 3º ANO/EM 

NOME DA POESIA 
(TÍTULO): 

 

ENDEREÇO:                                                                                       Nº                                                                                                             

BAIRRO:  

TELEFONE: 1: (       )                                        /2: (       )                                          

Declaro, para os devidos fins, que estou realizando inscrição neste concurso 
de livre e espontânea vontade, ciente do que rege seu edital e isentando de 
qualquer responsabilidade seus organizadores. Declaro ainda que, conforme 
rege o edital, autorizo à Comissão Organizadora e seus parceiros a utilizar 
qualquer imagem fotográfica ou em vídeo, para fins de divulgação, bem como 
cedemos os direitos patrimoniais da(s) poesia(s), para que a Comissão 
Organizadora e seus parceiros possam utilizá-las de acordo com o previsto 
neste edital. 
 
 

Nova Timboteua, ____ de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 

Escreva sua poesia no espaço especificado 
no verso desse anexo. 

(Usar caneta azul ou preta, obrigatoriamente.) 
 



 

 
 

POESIA PARA SUBMISSÃO AO CONCURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

Autorização para a participação de menores de 18 (dezoito) anos de idade no “1º 

CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA 

HISTÓRIA”. 

“Projeto selecionado pelo Edital de Juventude Ativa 2 – Lei Aldir Blanc Pará 2020” 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 

Eu, ________________________________________________  __________________, 
portador da Carteira de Identidade  nº ___________  , expedida pelo órgão/entidade 
________________________ e CPF nº __________, na      condição      de      
responsável      legal      pelo      menor 
_________________________________________________________________________, 
portador da Carteira de Identidade ou Registro Civil (Certidão       de       Nascimento)       nº
 ________________________________ ,       expedida       pelo       
órgão/entidade   _______________________, 

autorizo a sua participação no “1º CONCURSO DE POESIA JUVENIL DE NOVA 
TIMBOTEUA – MEU LOCAL, MINHA HISTÓRIA” e, em nome dele(a), receberei a 
premiação em dinheiro caso ele(a) seja classificado(a) entre os três primeiros colocados ou 
como menção honrosa. 
 
 
 
 

 
 

Nova Timboteua (PA),_____  de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(assinatura do responsável legal acima identificado) 

 

 


