
M U N I C Í P I O  D E  J U Í N A  
P O D E R  EXECUTIVO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA – CASA DA CULTURA 

Av. dos Jambos, 139N – Centro/Juína-MT  - CEP: 78.320-000 

Telefone: (66) 3566-1476    Email: juina.cultura@gmail.com 

EDITAL Nº  01/2020 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT 

A Prefeitura de JUÍNA, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e do 

Departamento Municipal de Cultura, torna público que se encontram abertas as 

inscrições do Concurso Público para a escolha do Hino Oficial do Município de Juína e 

faz saber que a escolha se regerá por este regulamento: 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DO  

HINO OFICIAL DE JUÍNA-MT 

 

Art. 1º   O município de Juína, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e do 

Departamento Municipal de Cultura, com a participação do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural de Juína realizará Concurso Público do qual se dará através da 

escolha da letra e música de autoria inédita nos termos do presente edital. 

DO OBJETIVO 

Art. 2º Manifestar o espírito cívico e o amor ao município através do hino, ressaltando 

as tradições, cultura, belezas naturais, origens e economia. A criação da letra deverá 

partir do histórico do município, exaltando sua trajetória, observando que não haja 

promoção de individualidades e particularidades não expressivas; 

Art. 3º Estimular o senso cívico e a autoestima dos cidadãos juinenses promovendo a 

participação e o envolvimento da população no processo de criação do hino do seu 

município, estimulando as potencialidades e os talentos para a criação artística, 

valorizando os sentimentos de cidadania, amor e respeito pelo município; 

Art. 4º  A criação da letra do Hino do Município de Juína deverá ser efetuada a partir da 

referência geo-histórica do município, atendo-se no poema às citações sobre a 

trajetória histórica, com enfoque às suas origens, a presença indígena, fauna, flora, 

solo, produtividade, aspectos econômicos, bens naturais e sociais do município, 

observando-se que não haja promoção e citação de personalidades,  partidos políticos 

e particularidades não expressivas nessa história, não contendo na letra gírias ou 

expressões temporárias; 
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Art. 5º O Concurso será dividido em 05 (cinco) fases distintas assim distribuídas: 

I – Inscrições; 

II – Homologação das Inscrições pela Comissão Organizadora; 

III – Seleção prévia das composições pela Comissão Julgadora, ficando pré-

classificadas; 

IV – Divulgação e Votação Popular 

V – Apresentação do Hino vencedor, videoclipe e Premiação. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º A inscrição é gratuita e individual, e deverá ser realizada no período de 13 de 

janeiro ao dia 13 de março de 2020, no período das 8h às 18h, na Casa da Cultura, 

localizada na Av. dos Jambos, nº 139N, Cento –Juína-MT; 

Art. 7º Poderão se inscrever pessoas física, acima de 18 anos, residentes ou não de 

Juína; 

Art. 8º Poderão concorrer com composições criadas de forma individual ou em parceria, 

sendo no máximo 03 (três) pessoas, desde que os mesmos observem as normas 

expressas no presente regulamento; 

Art. 9º - Cada inscrito poderá participar com apenas uma letra e música. No caso de 

parceria, a inscrição poderá ser feita por um dos participantes, desde que apresente 

autorização assinada pelo outro compositor; 

Parágrafo Único: Fica vedada a participação de membros da Comissão Organizadora 

e Julgadora e de seus familiares até 2º grau no concurso. 

Art. 10 - É permitida a inscrição de um mesmo candidato individual para a inscrição de 

uma composição em parceria uma única vez; 

Art. 11 - A composição (música e letra), necessariamente, deverá ser inédita e possuir 

letra em língua pátria (português-brasileiro), sendo de única e exclusiva 

responsabilidade do participante quanto a sua autoria; 
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Art. 13 - A composição, para ser oficializada, deverá ter tom adequado para o canto e 

o mínimo de 02 (duas) estrofes, mais refrão com duração de tempo entre 2 a 4 minutos;  

Art. 14 - O concorrente deve fugir do apelo exagerado ao sentimentalismo, ao 

patriotismo laudatório vazio, e ao destaque a aspectos negativos da vida nacional, 

estadual ou municipal, buscando destacar somente os valores de nossa 

municipalidade; 

Art. 15 - O(s) candidato(s) deverá(ão) autorizar a adequação na letra para a produção 

musical se houver necessidade de alteração na prosódia e melodia; 

Art. 16 -  As inscrições serão formalizadas através da apresentação de: 

a) Ficha de inscrição, devidamente preenchidas e assinada contendo as informações 

do(s) candidato(s) (conforme Anexo 1); 

b) Termo de cessão dos direitos autorais devidamente preenchidos e assinado, 

acrescido de Declaração de que a letra é inédita e de que é conhecedor que o plágio 

total ou parcial é crime, (conforme anexo 2) com reconhecimento em cartório; 

c) Cópia de Cédula de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física - CPF do(s) 

candidato(s) e do comprovante de residência; 

d) Letra da música, em 02 (duas) vias impressas; 

e) Partitura melódica da composição, em 02 (duas) vias impressas; - RETIFICADO: 

e) Não será obrigatório a inclusão de Partitura (melodia cifrada) ou letra cifrada da 

canção inscrita, tornando-se item opcional, não obrigatório, para a efetivação da 

inscrição; 

f) Gravações em CD, em 2 cópias, com linha melódica e harmonia claras e audíveis; 

Parágrafo único:  os itens solicitados para a inscrição deverão ser protocolados em e 

um envelope contendo dois envelopes em seu conteúdo: sendo um envelope 

identificado contendo os itens descritos nas alíneas a), b), c), d), e) e f)  e outro envelope 

sem identificação contendo os itens d), e) e f) também sem identificação. 

Art. 17 - Não poderá haver qualquer tipo de identificação em qualquer parte do trabalho 

(partitura, letra e CD) sob pena de desclassificação do candidato. A Comissão 
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Organizadora do Concurso atribuirá uma numeração para cada trabalho, que servirá 

de identificação do participante; 

Art. 18 – As inscrições deverão ser efetuadas na Casa da Cultura, no período e horário 

de expediente de forma presencial, ou via correio por SEDEX conforme previsto no art. 

6º deste edital, no endereço: Av. dos Jambos, 139N, Centro – Juína – MT CEP: 78320-

000;  

Art. 19 – Para as inscrições via SEDEX o envelope de envio deverá conter as seguintes 

informações:  

 

EDITAL 01/2020 DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ESCOLHA 

DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT 

 

CASA DA CULTURA 

Endereço: Av. dos Jambos, 139N, Centro – Juína – MT 

CEP: 78320-000 

 

 

Art. 20 – Não serão aceitas inclusões ou alterações de parcerias após o encerramento 

das inscrições; 

Art. 21 – O material entregue pelo candidato que não for selecionado ficará à disposição 

dos compositores por até 30 (trinta) dias, na Casa da Cultura, a partir do término do 

Concurso, sendo que vencido este prazo, o referido material passará a fazer parte do 

acervo do Departamento de Cultura; 

Art. 22 – A assinatura do participante na ficha de inscrição implicará a aceitação plena 

das condições estabelecidas neste edital; 

Art. 23 – Não haverá tolerância para a entrega dos trabalhos fora do prazo estipulado. 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 24 – A Comissão Organizadora nomeada por meio da Portaria nº 8646/2019, em 

28 de novembro de 2019, assinada pelo Prefeito, é formada por 02 (dois) 
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representantes da Secretaria de Educação e Cultura, 02 (dois) representantes do 

Departamento Municipal de Cultura, e 2 (dois) membros do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural, que estarão encarregados da divulgação do edital, inscrição dos 

candidatos, coordenação das atividades da Comissão Julgadora e organização da 

apresentação pública.   

DA COMISSÃO JULGADORA 

Art. 25 - O julgamento dos trabalhos estará a cargo da Comissão Julgadora composta 

por membros ímpares, escolhidos pelo Executivo Municipal em razão de seus 

conhecimentos no âmbito literário e musical. 

Art. 26 - Para efeito de julgamento, serão considerados: 

I - Na apreciação musical serão observados a originalidade, o estilo, a beleza da 

melodia, a harmonia, o ritmo e a singularidade da música; 

II -  O tempo de execução do Hino deverá ser no mínimo de 2 minutos e no máximo de 

4 minutos; 

III - Os aspectos linguístico-literários, a adequação do tema, a facilidade de 

comunicação, a interação com a melodia, a gramática correta, com linguagem ao 

alcance de todos; 

IV – Elementos característicos indicados nos art. 2º, 3º e 4º, e as vedações indicadas 

nos art.  4º e 14. 

V - Coerência do conjunto da obra (letra e música). 

Art. 27 - A Comissão Julgadora fará a seleção e julgamento das composições no 

período de 16 a 27 de março de 2020; 

Art. 28 -  Apenas 03 (três) composições passarão para a fase de finalistas; 

Art. 29 - A Comissão Julgadora caberá o direito de pedir a prorrogação do concurso 

desde que nenhuma das composições inscritas preencha os requisitos necessários 

previstos neste edital, para a Oficialização do Hino do Município de Juína. 
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Art. 30 - A Comissão Julgadora terá o direito de introduzir pequenas correções que 

julgar necessárias para o aprimoramento da composição desde que assim o faça com 

a devida licença e colaboração do(s) autor(es). 

DA DIVULGAÇÃO E VOTAÇÃO POPULAR 

Art. 31 - As composições finalistas serão gravadas em estúdio por um intérprete, 

músicos e produção musical, que será disponibilizado ao público para a votação 

popular. As canções avaliadas em votação popular definirá o hino vencedor. 

Art. 32 - As composições finalistas ficarão disponíveis para votação popular via internet 

no período de 06 a 27 de abril de 2020. 

Art. 33 - Serão realizadas ações de mobilização, divulgação e criação de pontos de 

votação para possibilitar o maior número possível de participantes. 

Art. 34 -  O Hino vencedor deverá ser oficializado através de lei, cujo projeto deverá ser 

submetido à aprovação da Câmara de Vereadores de Juína, e apresentado em sessão 

solene em data a ser marcada pelo Executivo Municipal. 

 

DA PREMIAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

Art. 35 -  A obra vencedora receberá um prêmio de R$ 8.000,00 (oito mil Reais) e uma 

placa de honra ao mérito; 

Art. 36 -  As 02 (duas) outras canções finalistas receberão uma premiação simbólica no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais); 

Art. 37 - A divulgação da premiação e a execução ao vivo do Hino vencedor se dará 

durante o festejo de 38 anos do aniversário do município de Juína, no dia 08 (oito) de 

maio de 2020 onde também será apresentado o videoclipe oficial; 

Art. 38 -  O pagamento da Premiação será realizado em depósito bancário na conta do 

candidato contemplado, no prazo máximo de 40 (quarenta) dias uteis a contar a partir 

do dia da divulgação da canção vencedora. 

 

 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO: 

 

Art. 39 -  O Concurso para a escolha do Hino Oficial do município de Juína-MT 

seguirá o cronograma abaixo: 

FASE PERIODO 

Inscrições 13/01 a 13/03/2020 

Avaliação 16/03 a 27/03/2020 

Gravação das canções finalistas em estúdio 30/03 a 07/04/2020 
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Divulgação e Votação Popular 07/04 a 01/05 

Divulgação e Execução do Hino vencedor ao vivo 08/05/2020 

Exibição do videoclipe 08/05/2020 

Pagamento de premiação De 11/05 a 06 de julho 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Art.40 - A quantidade mínima de composições aptas para a efetivação deste Concurso 

será de 05 (cinco) inscrições no total; 

Art.41 - Em caso de dúvidas, ou possíveis dificuldades na realização da inscrição ou em 

quaisquer outra etapa do concurso, entrar em contato com a Casa da Cultura no telefone 

fixo (66) 3566-1476, via whatsapp: (66) 99214-0011, via email: juina.cultura@gmail.com 

ou presencialmente no endereço Av. dos jambos, 139N – Centro – Juína/MT.   

Art. 42 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora.  

 

Juína, 13 de Janeiro de 2020. 

 

 

Altir Antônio Peruzzo 
Prefeito 

 

Vera Lúcia da Silva Granja 
Secretária de Educação e Cultura 

 

José Adriano de Souza 
Secretário adjunto de Cultura 

 

 

 

Portaria nº 8.646/2019 nomeia como Membros da Comissão Organizadora: Silvia Cristina 

Machado Oliveira (Presidente), José Adriano de Souza (Coordenação), Everlaine Marcelei 

Wagner (SMEC), Rosana Calixto Machado (SMEC), Sandra Maria Alves (Conselho M. do 

Patrimônio Cultural) e Neide Gobattti Calça (Conselho M. do Patrimônio Cultural). 

 

mailto:juina.cultura@gmail.com
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      CONCURSO PÚBLICO PARA A ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

DE JUÍNA-MT -  EDITAL Nº    01/2020 

ANEXO I - INSCRIÇÃO 

Nome completo do Candidato/responsável pela inscrição (em caso de parceria): 

 _________________________________________________________________________ 

RG:___________________ Órgão expedidor:___________  CPF:_____________________ 

Endereço:_____________________________________________Bairro:_______________ 

CEP:_______________ Cidade____________________ Estado:______________________ 

E-mail:___________________________    Telefone fixo: (____) ______________________ 

Telefone celular/whatsapp: (____) __________________Profissão: ____________________ 

No caso de parceria preencher abaixo:  

Parceria 1: Nome completo da parceria: 

 ____________________________________________________________________________ 

RG:_____________________ Órgão expedidor:____________  CPF:_____________________ 

Endereço:_____________________________________________Bairro:__________________ 

CEP:_______________ Cidade______________________ Estado: ______________________ 

E-mail:______________________________    Telefone fixo: (____) ______________________ 

Celular/whatsapp: (____) ___________________  Profissão: ______________________ 

Parceria 2: Nome completo da parceria: 

 ____________________________________________________________________________ 

RG:_____________________ Órgão expedidor:____________  CPF:_____________________ 

Endereço:_____________________________________________Bairro:__________________ 

CEP:_______________ Cidade______________________ Estado:______________________ 

E-mail:______________________________    Telefone fixo: (____) ______________________ 

Celular/whatsapp: (____) __________________Profissão: _______________________ 

Declaro de que li e estou ciente de todos os critérios estabelecidos no Edital   01/2020 do CONCURSO PÚBLICO 

PARA A ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT. 

____________________, _________ de ____________________ de 2020. 

_____________________________ 

Assinatura do Responsável pela Inscrição 

 

* Preenchido pela comissão 

organizadora 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº ________/2020 
 
 

______________________________________________________ 

Assinatura – Parceria 1 

 

______________________________________________________ 

Assinatura – Parceria 2 
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CONCURSO PÚBLICO PARA A ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 

JUÍNA-MT -  EDITAL Nº    01/2020 

ANEXO II  
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E DECLARAÇÃO DE LETRA INÉDITA 

(Autenticar assinaturas em Cartório) 

 

Por este instrumento, eu __________________________________________ portador 
do CPF de nº: _________________ e RG de nº __________________ Residente e 
domiciliado na rua: ____________________________________ Bairro: _______________, 
Cidade_________________________, UF:_____. Na condição de 
autor/compositor(a)/responsável pela inscrição e detentor (a) dos direitos autorais da 
composição intitulada _____________________________________ , devidamente inscrita 
e apresentada no Edital de Concurso para a escolha do Hino Oficial do Município de Juína-
MT, concedo e transfiro integralmente a título gratuito e por tempo indeterminado, os direitos 
de interpretação, produção e arranjo da mesma à Prefeitura Municipal de Juína-MT, 
organizadora e realizadora do concurso, podendo esta fazer uso livremente da referida 
obra/composição para utilização, publicação, exposição, reprodução e distribuição, em 
território nacional ou estrangeiro, licenciando-as para inclusão em fonograma e/ou 
reprodução audiovisual, para gravação e distribuição gratuitas de CDs, DVDs, coletâneas e 
demais suportes materiais, no Brasil e no exterior.  

A presente cessão de direitos inclui ainda a utilização de meu nome e imagem 
para fixação em obras fotográficas e audiovisuais, licenciando, inclusive, o uso de 
imagem para transmissão e/ou retransmissão por órgãos divulgadores, ou por qualquer outro 
meio factível, no Município, no Brasil e no exterior, em número ilimitado de vezes, em circuito 
aberto e/ou fechado, sem que disso seja devido qualquer remuneração, reembolso ou 
compensação de qualquer natureza.  

O cedente declara que o conteúdo da obra cedida é de sua autoria e inédita, em 
colaboração com os coautores (se houver), da qual assume qualquer responsabilidade moral 
e/ou material em virtude de possível impugnação da obra por parte de terceiros.  

O cedente declara, ainda, sob sua integral responsabilidade, não existir nenhuma 
proibição tácita, vinculada à divulgação da presente obra, de sua autoria, objeto desta 
Cessão de Direitos, estando livre de quaisquer ônus impedimentos perante o ordenamento 
jurídico brasileiro.  

 
________________,  ____ de _______________ de 2020. 

  
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Inscrição 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura do Coautor – Parceria 1 

 

 

______________________________________________________ 
Assinatura do Coautor – Parceria 2 

 

 

* Preenchido pela comissão 

organizadora 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº ________/2020 
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RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2020, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 

RETIFICA O EDITAL Nº 01/2020 PARA O CONCUROSO PÚBLICO PARA A 

ESCOLHA DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT 

 

A Prefeitura de Juína, por meio da Secreta ria de Educação e Cultura 
e do Departamento de Cultura, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o Edital nº 01/2020; resolve: 

I - Retificar o Art.16 do Edital nº 01/2020,  alínea e) 

Onde se lê: 

e) Partitura melódica da composição, em 02 (duas) vias impressas; 

                   Leia-se: 

e) Não será obrigatório a inclusão de Partitura (melodia cifrada) ou letra cifrada da 

canção inscrita, tornando-se item opcional, não obrigatório, para a efetivação da 

inscrição; 

II - As demais disposições constantes do Edital nº 01/2020 

permanecem inalteradas. 

 

 

 

 

 

Juína, 14 de fevereiro de 2020. 

 


