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EDITAL DO CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE ASCURRA “UM 

PEDACINHO SIMPÁTICO DE SANTA CATARINA” 

 

CAPÍTULO I – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art.1º. O município de Ascurra, através da Secretaria de Educação Cultura, Desporto e 

Promoção Social, e por meio deste edital, torna pública a abertura das inscrições do I 

CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE ASCURRA “UM PEDACINHO 

SIMPÁTICO DE SANTA CATARINA”. 

 

Parágrafo único: As inscrições iniciam no dia 9 de agosto e poderão ser realizadas até o dia 

30 de setembro de 2019, e a entrega do poema será até às 17 horas do dia 15 de outubro 

de 2019.  

 

Art. 2º- O presente concurso tem como objetivo conhecer e divulgar o encanto de nossa terra 

e nossa gente (Ascurra) através da beleza da poesia. 

 

Art 3º- O concurso consiste na apresentação de poesias produzidas por estudantes das escolas 

municipais, estaduais e particular de Ascurra, munícipes (atualmente residentes) ou nascidos 

em Ascurra, que moram em outras localidades, e que tenham o desejo de poetizar a cidade 

de Ascurra. O concurso será organizado em categorias, estudantes das escolas de Ascurra e 

demais ascurrenses (natos ou por opção), assim delimitado: 

São 4 categorias para o Concurso: 

I.  Categoria – 4º ao 6º ano 

II. Categoria – 7º ao 9º ano 

III. Categoria – 1º ao 3º ano do ensino médio 

IV. Categoria- Demais ascurrenses acima descritos. 

 

Parágrafo único: Não serão aceitas poesias que estimulem qualquer forma de violência. 

 

Art. 4º- As poesias poderão ter como tema os seguintes conteúdos: arquitetura, paisagem 

urbana, paisagem rural, artesanato, aventura, eventos, gastronomia, folclore, 

profissões, personagens, história, religiosidade do município de Ascurra.  
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CAPÍTULO II- INSCRIÇÕES E NORMAS 

 

 Art. 5º- As inscrições poderão ser feitas na secretaria de cada escola, na Secretaria de 

Educação, ou ainda pelo e mail  semed.ascurra@gmail.com (Enviar em Word ou PDF). 

 

Art. 6º- Poderão participar do concurso crianças a partir do 4º ano do Ensino Fundamental e 

os “ascurrenses” que estejam devidamente inscritos. 

 

Art. 7º- O (a) interessado (a) poderá se inscrever uma única vez com uma poesia de autoria 

própria. 

§1º- A poesia deve ser de uma única autoria. 

§1º- As poesias devem ser entregues em folha A4. Os dados pessoais deverão estar 

preenchidos numa ficha que será oferecida pela organização no ato da inscrição e que está 

disponível no anexo do presente edital. 

 

Parágrafo único- O poema deverá ser inédito no meio impresso e configurar criação 

original. Ao inscrever-se neste concurso, o candidato declara que o texto enviado é de sua 

própria autoria e assume a responsabilidade plena por eventuais acusações de plágio e 

violação de direitos autorais, que configura crime previsto no art. 184 do Código Penal, 

dentre outras proibições legais 

 

Art. 8º- A seleção das poesias será realizada por Juristas Técnicos composto por três pessoas 

indicado pela Diretoria de Cultura. 

 

Parágrafo único- A comissão terá autonomia na realização da seleção e seguirão critérios 

da linguagem poética, originalidade, criatividade, coerência e coesão. 

 

Art.9º- Dentro de cada categoria (4º ao 6º ano, 7º ao 9º ano, Ensino Médio e “Ascurrenses”) 

serão selecionadas três poesias que serão classificadas em 1º, 2º e 3º lugar. 

§1º Somente o 1º lugar de cada categoria receberá a premiação. 

§2º Três selecionados serão expostos em lugar de destaque entre os demais inscritos. 

§3º Os doze melhores poemas serão declamados no dia 22 de novembro de 2019, no Teatro 

Domingos Sávio, do Colégio São Paulo, a partir das 19h 30min. 

§4º- Para declamar os poemas pode participar o próprio autor, alguém escolhido por ele ou 

alguém indicado pela Secretaria da Educação ou de cada escola. 

§5º- Para a declamação dos poemas serão realizados 3 ensaios gerais.  

§6º Todos os poemas serão expostos na cidade em momentos especiais. 

Art.10º - As decisões da Comissão aqui composta não serão suscetíveis de recursos ou 

impugnações em qualquer etapa do processo. 
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Art. 11º- A premiação será oferecida pela Diretoria de Cultura através de recurso próprio e 

patrocínio. 

11.1 – Item Orçamentário: Art 11º - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura 

0013.0392.0060.2022 – Manutenção de Atividades Culturais. 

33900000000000 Aplicação Direta 

Vínculo 01000000 – Recursos Ordinários. 

I. Categoria – 4º ao 6º ano – R$150 

II. Categoria – 7º ao 9º ano- R$150 

III. Categoria – 1º ao 3º ano do ensino médio- 1 dia Diária no Chalé Salto das Andorinhas. 

IV. Categoria- Demais ascurrenses acima descritos. Uma cesta com produtos coloniais e 

dois almoços pago Restaurante Mariota. 

 

Art.12º- A divulgação do resultado final será no dia da última etapa do concurso no dia 22 

de novembro de 2019. 

Art.13º- Ao fazer a inscrição, a prefeitura de Ascurra terá o direito de divulgar as poesias nas 

mídias em que considerar apropriadas. 

§1º A autorização da divulgação dos poemas está implícita na inscrição 

§2º As poesias serão arquivadas na Diretoria de Cultura. 

Art.14º- Ao se inscrever no Concurso, o (a) candidato(a) aceita automaticamente todas as 

cláusulas e condições estabelecidas no presente edital. 

Art. 15 – Os casos omissos serão decididos em comum acordo pela comissão organizadora 

do referido concurso. 

 

 

Secretaria de Educação Cultura, Desporto e Promoção Social 

Ascurra, 9 de agosto de 2019 
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REGULAMENTO – CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE ASCURRA- 

“UM PEDACINHO SIMPÁTICO DE SANTA CATARINA” 

 

 

Regulamento: 

 

O evento 

As inscrições iniciam no dia 9 de agosto e poderão ser realizadas até o dia 30 de setembro 

de 2019, e a entrega do poema será até às 17 horas do dia 15 de outubro de 2019.  

 

As inscrições 

As inscrições estão abertas para todos os estudantes da Rede Municipal, Estadual, Particular 

do Município, Munícipes (atualmente residentes) ou nascidos em Ascurra, que moram em 

outras localidades, e que tenham o desejo de poetizar a cidade de Ascurra. 

Cada candidato poderá escrever apenas 1 poesia. 

A inscrição é gratuita. 

A poesia só poderá ser escrita individualmente. 

A inscrição e a entrega das poesias deverão ser feitas na secretaria da Escola, na Secretaria 

de Educação, ou ainda pelo e mail  semed.ascurra@gmail.com (Enviar em Word ou PDF). 

A data limite para a inscrição será o dia 30 de setembro de 2019. 

A data de entrega da poesia será dia 15/10/2019. 

 

Categorias: 

 

São 3 Categorias para o Concurso: 

I.      Categoria – 4º ao 6º ano 

II. Categoria – 7º ao 9º ano 

III. Categoria – 1º ao 3º ano do ensino médio 

IV. Categoria- Demais ascurrense, nascidos em Ascurra e ou que moram em outras 

localidades 

 

Comissão julgadora 

A seleção das poesias será realizada por Juristas Técnicos composto por três pessoas. 

 

Avaliação e Classificação 

 

Será realizada a classificação em duas etapas: 
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Na primeira etapa a Comissão Julgadora irá selecionar 3 poesias de cada categoria, avaliando 

a criatividade, originalidade, coerência e aspectos do município na poesia. 

A comissão irá reunir-se no dia 21/10/2019, para decidir os selecionados para a segunda etapa 

que será publicada na página da Prefeitura e na Escola dos Estudantes. 

A decisão da Comissão Julgadora será soberana e irrevogável, não cabendo recurso de 

qualquer natureza. 

 

A segunda etapa será realizada no dia 22 de novembro as 19h 30min no Teatro do Colégio 

São Paulo, na qual os jurados observarão: a) Interpretação – A expressão corporal do (a) 

candidato (a) e os sentimentos que o (a) mesmo (a) consegue transmitir ao declamar a poesia. 

b) Entonação – A capacidade que o (a) candidato (a) apresenta em recitar a poesia com 

fluência e coerência. c) Dicção – A capacidade que o (a) candidato (a) tem em utilizar vários 

recursos de dicção tornando a poesia clara e compreensível. 

No final haverá apenas um ganhador de cada categoria. 

 

Tema 

A poesia deve abranger aspectos relacionados ao município, como arquitetura, paisagem 

urbana, paisagem rural, artesanato, aventura, eventos, gastronomia, folclore, profissões, 

personagens, história, religiosidade de Ascurra.  

 

Premiação 

I. Categoria – 4º ao 6º ano – R$150 

II. Categoria – 7º ao 9º ano- R$150 

III. Categoria – 1º ao 3º ano do ensino médio- 1 Diária no Chalé Salto das Andorinhas. 

IV. Categoria- Demais ascurrense, uma cesta com produtos coloniais e dois almoços pago 

Restaurante Mariota. 

 

A premiação acontecerá no dia 22 de novembro. No dia seguinte, serão divulgados os nomes 

dos ganhadores. 

 

Poesias – Regras 

 

Todas as poesias, até as que não forem para a final, serão expostas no dia do concurso, sendo 

que os alunos participantes ganharão um Certificado de Participação. 

 

Organização 

O Evento está sendo organizado pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Promoção 

Social. 

Cabe à Comissão Organizadora: 
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Elaboração deste regulamento; 

Divulgação de inscrições e realização; 

Orientação geral; 

Orientar dúvidas ocasionais; 

Responder pelas questões estruturais do concurso (apoio, patrocínio, reserva de espaço e 

equipamentos necessários ao bom andamento do Evento); 

Decidir o que não foi dito ou explicado neste regulamento. 

 

Considerações finais 

O concurso de poesias tem como objetivo fomentar a comunidade docente e demais 

ascurrense à produção e manifestação de elementos culturais e históricos, conhecendo e 

divulgando o encanto de Ascurra através da beleza da poesia, apresentando o talento das 

pessoas envolvidas, a fim de divulgar nossa terra e nossa gente. 

Os autores abrem mão dos direitos autorais, cedendo-os a Secretaria de Educação e Cultura, 

para posterior publicação, conforme consta em anexo no presente edital. 

 

 

 

 

 

Secretaria de Educação Cultura, Desporto e Promoção Social 

Ascurra, 9 de agosto de 2019 
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ANEXO I 

 

I CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE ASCURRA- “UM PEDACINHO 

SIMPÁTICO DE SANTA CATARINA” 

 

Ficha de inscrição 

 

 

 

Categoria: 

 

Poesia   

 

 

Informações pessoais: 

 

Nome do autor: 
 

Pseudônimo da 

(o) autora (o): 

 
Telefone: 

 

Ano/sala em que 

estuda: 

 

Título da obra: 
 

Endereço: 
 

 

Cidade: 

 

E-mail 
 

Data de nasc.: 

 

____/____/__

__ 

 

RG e 

CPF: 

 

 

 

 

 

*Ao enviar a ficha de inscrição, o participante atesta que leu o regulamento do 

concurso e aceita as condições por ele expressas. 

 

 

 

Local e data:___________________________________________________________ 

 



MUNICÍPIO DE ASCURRA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,  

DESPORTO E PROMOÇÃO SOCIAL 

CNPJ: 83.102.772/0001-61 

 

 

 

ANEXO II 

 

I CONCURSO DE POESIAS DO MUNICÍPIO DE ASCURRA- “UM PEDACINHO 

SIMPÁTICO DE SANTA CATARINA” 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS 

 

 

Eu,____________________________________,(nacionalidade)_______________, (estado 

civil)__________________, residente na 

(endereço)___________________________________________, portador do RG nº 

_______________ e inscrito no CPF sob o nº______________, na qualidade de autor do 

trabalho técnico científico intitulado __________________________________, autorizo a 

publicação e cedo os direitos autorais para divulgação dos trabalhos. 

 

Com a presente autorização e cessão, transfiro gratuitamente e definitivamente todos os 

direitos e faculdades que no seu conjunto constituem o direito autoral sobre a obra acima 

intitulada, em todos os seus aspectos, manifestações, processos de reprodução e divulgação, 

ficando autorizada sua disponibilização em quaisquer meios impressos ou eletrônicos 

(intranet / internet), isoladamente ou em conjunto com outras obras. 

 

Declaro que a obra cedida é de minha autoria exclusiva, sendo totalmente responsável 

pelo conteúdo e pela exatidão das referências mencionadas. Declaro, também, que 

inexiste qualquer proibição vinculada à divulgação da presente poesia, sendo de minha 

inteira responsabilidade eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais a 

respeito. 

 

Fica, desde já, a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social autorizado a 

proceder eventuais adequações do texto às normas da publicação, no que tange a alterações 

de formatação (recuos, estilos, destaques e afins) e correções ortográficas e gramaticais, bem 

como outras modificações necessárias para atender características editoriais, gráficas, de 

divulgação ou de publicidade (modos de exibição, distribuição, disponibilização, 

visualização, acesso, download, portais e banco de dados).  

 

Por estar de acordo, assino abaixo. 

*Para menores de 18 anos os tutores legais devem assinar. 

 

 

Ascurra ____ de ________ de _____. 

 

 

________________________________  

  Autor                                                                                           Pais/Responsável 


