
EDITAL DE CONCURSO
CRIAÇÃO DO HINO OFICIAL DO

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA-SP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA, por meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura e Secretaria de Governo, torna pú-
blico aos interessados a abertura das inscrições e
estabelece o regulamento para a criação e esco-
lha da composição do Hino Oficial do Município.

1. DO OBJETO:

Concurso público para criação, escolha e
divulgação do Hino Oficial do Município de
Carapicuíba – São Paulo – SP

2-DOS OBJETIVOS:

2.1 – eleger a composição musical que será
instituída como o Hino Oficial do

Município de Carapicuíba.

2.2-promover os aspectos positivos e for-
mação do povo carapicuibano, destacando as
peculiaridades geopolíticas, sociais e históricas;

2.3 - estimular o senso cívico e a auto-esti-
ma dos cidadãos carapicuibano promovendo a
participação e o envolvimento da população no
processo de criação do hino do seu município;

2.4 - estimular as potencialidades e os ta-
lentos para a criação artística, valorizando os sen-
timentos de cidadania, amor e respeito pelo mu-
nicípio;

2.5 - criar elemento importante que virá a
somar-se à heráldica do município.

3 - DA PARTICIPAÇÃO:

3.1 - Podem habilitar-se a participar do
Concurso qualquer pessoa, independente de
sexo, etnia, residência ou formação cultural, re-
ligiosa e/ou política, desde que atenda as exi-

gências deste regulamento.
3.2 - Menores de 18 (dezoito) anos somente

poderão participar com autorização expressa de seus
responsáveis legais, conforme Anexo II.

3.3 - Fica vedada a participação no referido
Concurso de membros da comissão organizadora e
julgadora e de seus familiares, até segundo grau de
parentesco.

3.4 - Será permitido apresentar trabalho em
conjunto, até o máximo de dois participantes, de-
vendo constar a co-autoria, de forma clara, na ficha
de inscrição. Neste caso o prêmio em dinheiro será
dividido entre os dois autores.

4 - DA INSCRIÇÃO

4.1 - Documentos necessários:
A inscrição deverá ser assinada pelo autor e

poderão ser efetuadas de 25 de Janeiro a 27 de Fe-
vereiro de 2015, pessoalmente ou pelos correios.
Sendo necessários os seguintes documentos:

A. Ficha de inscrição devidamente preen-
chida, conforme Anexo III desse Edital;

B. Cópia do CPF, RG e Comprovante de
Endereço;

C. Cinco (5) cópias da Obra; (letra digitada
ou datilografada e partitura);

D. Mídia Digital (CD ou Pen Drive/DVD),
contendo a obra cantada com harmonia/melodia;
ou seja, já musicalizada;

E. Declaração de cessão dos direitos au-
torais em favor do Município de Carapicuíba e de
autorização para inclusão em fonograma e/ou re-
produção audiovisual, gravação e distribuição gra-
tuita de CDs, DVDs, coletânea e demais suportes
materiais, no Brasil e no Exterior, com firma reco-
nhecida em Cartório, em caso da composição sair
vitoriosa, conforme Anexo II do Edital;

Obs. Todos os Anexos exigidos para a inscri-
ção estarão disponíveis no Site:
www.carapicuiba.sp.gov.br,

4.2      A ficha de inscrição deverá vir em en-
velope lacrado, e este envelope contendo os itens
A, B e E do Item 4.1 só será aberto após os resulta-
dos, no final do concurso, conforme detalhado no
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4.10 deste edital.

4.3 As inscrições realizadas pessoalmente, de-
verão ser efetuadas na Secretaria de Governo, sito a
Rua: Joaquim das Neves nº 205 - Centro CEP 06310-
030 Carapicuíba - São Paulo com o Gilberto no De-
partamento de Comunicação ou com Milton ou Fla-
via na Secretaria da Cultura, sito a Avenida Mirim, nº
86 – Centro 4184-1332: no endereço no horário das
08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, conforme
prazo estabelecido no item 4.1 deste regulamento.

4.4 O material enviado pelo correio, deverá
ser endereçado à Comissão Organizadora para es-
colha do Hino, nos endereços citados do item “4.3”,
(postada por sedex) rigorosamente com a data até o
dia 25 de fevereiro de 2.015 sem exceção.

4.5 As Fichas de inscrições e demais formu-
lários necessários para a formalização poderão ser
impressas através da pagina da prefeitura no site:
www.carapicuiba.sp.gov.br, e enviadas por sedex
ou entregues pessoalmente no endereço citado no
item 4.3 deste regulamento sendo aceitas as inscri-
ções protocoladas pelo correio até janeiro de 2015
ou entregues pessoalmente até a mesma data, sem
exceção.

4.6 - Em caso de envio da inscrição pelo Cor-
reios, os participantes deverão solicitar pelo conta-
to (11) 2886-5208 a confirmação do recebimento
da documentação pela Comissão Organizadora,
isentando assim à mesma, da responsabilidade des-
tes no caso de extravio e/ou perda.

4.7 - Não serão aceitas inclusões ou alterações
de parcerias após o encerramento das inscrições.

4.8 - A obra escrita em partitura e letra e grava-
da em CD, com cinco cópias de cada espécie, deve-
rão ser entregue em outro envelope, contendo na parte
externa apenas o endereço constante do item 4.1 e
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4.9 - Não poderá haver qualquer tipo de iden-
tificação em qualquer parte do trabalho (partitura,
letra e CD), (alíneas C e D) do Item 4.1 sob pena de
desclassificação do candidato. A comissão

organizadora do concurso atribuirá uma numera-
ção para cada trabalho, que servirá de identifica-
ção do participante.

4.10 - Os documentos constantes do item 4.1
serão entregues em dois envelopes lacrados, sen-
do um com os documentos previstos nas alíneas
“A, B, E”, contendo a etiqueta com o nome “DO-
CUMENTOS DE INSCRIÇÃO” e os documen-
tos das alíneas “C e D” no envelope com o nome
“DOCUMENTOS DA COMPOSIÇÃO”.

4.11 - A documentação de inscrição será ana-
lisada pela Comissão Especial Julgadora na Sessão
de Julgamento, na data e local previstos no item
9.1, antes da fase de seleção e escolha do hino, de-
vendo ser indeferida a inscrição que faltar docu-
mentos ou que conter documentos ilegíveis ou com
rasuras. No caso de indeferimento de inscrição, a
composição não será analisada na fase de seleção e
escolha.

4.12 - A taxa de inscrição será a doação de
01 kit de alimento não perecível, podendo ser qual-
quer uma das alternativas abaixo:

1. Óleo, feijão e fubá;
2. Açúcar, macarrão e café
3. Leite em pó, molho de tomate e farinha

de mandioca;
4. Leite em pó macarrão, macarrão e fubá;

Obs. A inscrição no festival só será efetivada
após o registro da doação do KIT que poderá ser
feita em conjunto com a entrega da documentação
exigida neste edital.

5 - DAS CARACTERÍSTICAS
DO HINO

5.1–Para efeito da elaboração da compo-
sição (letra e música), fica estabelecido o se-
guinte conceito: HINO: “Música, geralmente
marcial ou solene, acompanhada de um texto, e
que exalta o valor de algo ou de alguém”. (ex. O
Hino à Bandeira). (Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira in Novo Dicionário da Língua Portu-
guesa).

5.2 - na elaboração da letra e da composi-
ção musical não deverão ser feitas alusões a bra-
sileiros vivos nem referências político - partidá-
rias, religiosas ou que digam respeito a outras
nações ou personalidades estrangeiras, vivas ou
mortas;

5.3 - o Hino, antes de tudo, deverá primar
por uma linguagem poética, que traduza o con-
teúdo do tema, sendo que a composição textual
deverá ser abordada temas como:

a) Recursos e belezas naturais;
b) Aspectos históricos e culturais;
c) Colonização, cultura, tradições e cos-

tumes,
d) Fatos históricos oficiais.
Obs. O texto base sobre a História de

Carapicuíba esta disponível no Site do Municí-
pio no site www.carapicuiba.sp.gov.br, no Link
Cidade/Histórico, os inscritos terão a liberdade
de procurar outras fontes caso queiram.

5.4 - a composição deverá ser inédita e
possuir letra exclusivamente em língua portu-
guesa (português - brasileiro), ficando sob a res-
ponsabilidade do(s) autor (res) qualquer ques-
tão quanto à autoria;

5.5–a expressão musical do Hino deverá
ser revestida de caráter vibrante, vigoroso, com
melodia e ritmos fluentes, acessíveis a qualquer
tipo de assembléia, para a dinamização das
potencialidades individuais e grupais. Em suma:
para que o povo cante.

5.6 – a melodia deverá realçar o sentido
da letra, observando os acentos tônicos das pa-
lavras, para que haja correspondência natural
entre os tempos fortes. Evitar as rimas pobres
(coração com irmão; entrar com passear...) e pri-
mar pela métrica. (Evitar verso de pé quebrado ).

5.7 - O participante deve evitar o apelo
exagerado ao sentimentalismo, ao patriotis-
mo laudatório vazio, e o destaque a aspectos
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negativos da vida nacional, estadual ou mu-
nicipal, buscando destacar somente os va-
lores de nossa Municipalidade.

6   – DA APRESENTAÇÃO
DA MÚSICA

6.1 - A melodia deverá estar escrita em
pentagrama, com seus respectivos acordes e in-
dicações das cifras para o acompanhamento ins-
trumental.

6.2 – a melodia com o seu acompanhamen-
to deverão estar gravados em CD, primando pela
qualidade, a fim de que possibilite a sua avalia-
ção pela

Comissão Julgadora, evitando a desclassi-
ficação do trabalho;

6.3 – na gravação do CD de demonstração
será admitida apenas a execução vocal com
acompanhamento instrumental.

7 – DAS COMISSÕES
ORGANIZADORAS
E JULGADORAS

7.1–a Comissão Organizadora será criada
por Portaria e será composta por servidores do
município ligados à Secretaria de Cultura e Se-
cretaria de Governo;
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7.2 – a Comissão Julgadora será composta
por 07 membros, sendo eles: 2 (dois) integrantes
de renomado conhecimento na área da música,
01 (um) professor de Português e Literatura e 01
(um) conhecedor da História e das peculiares ida-
des do município, 01 (um) representante da Se-
cretaria Municipal de Cultura, 01 (um) Represen-
tante da Câmara Municipal e de 01 (um) presi-
dente que poderá ser o Secretário Municipal de
Cultura;

7.3 - – os integrantes da Comissão julgadora
não poderão participar do  Concurso.

8 – DO JULGAMENTO

8.1– Na apreciação da composição serão ob-
servados:

a) Originalidade;
b) Desenvolvimento textual;
b) Estilo;
c) Melodia (interação textual com a melodia);
d) Harmonia;
e) Ritmo e a singularidade musical;
f) Os aspectos lingüístico-literários;
g) Adequação dos temas, e
h) Facilidade de comunicação e gramática

correta, com linguagem ao alcance de todos.

8.2 – O tempo de execução do Hino deverá
ter no máximo quatro minutos;

8.3–entenda-se por composição musical ori-
ginal e inédita, no todo ou em parte, aquela que não
contenha plágio e que não tenha sido editada, gra-
vada, registrada ou apresentada em público até a
realização deste Concurso.

9 – DA SELEÇÃO E APRESENTAÇÃO

9.1– A Comissão Julgadora fará a seleção e
julgamento das composições no período de 26 de
fevereiro de 2015 a 06 de Março de 2015;

9.2–a decisão da Comissão Julgadora é abso-
luta e final, de caráter inapelável e irrecorrível, não
cabendo recursos de qualquer parte;

9.3–após o julgamento a obra vencedora será
apresentada à Comissão

Organizadora para que seja providenciada a
sua divulgação em ato público, em data a ser defi-
nida.

9.4 - Todo processo terá o acompanhamento
e validação de um auditor externo

10 – DOS ITENS A SEREM
AVALIADOS

10.1–Os itens a serem avaliados terão pontu-
ação individual de um a dez (1 a

10). Cada jurado preencherá a sua tabela e
fará uma média que, somada à média dos demais

jurados, dará o total de pontos obtidos;

10.2–Itens constantes da Tabela de avaliação:

. Adequação ao tema;

. Clareza e comunicação;

. Correção;

Harmonia;
. Letra;
. Melodia;
. Originalidade;
. Qualidade da apresentação;

Ritmo;
. Tempo de apresentação.

11 – DA PREMIAÇÃO

11.1 – Ao vencedor do Concurso será conce-
dido um prêmio em dinheiro, no valor de R$
5.000,00 (Cinco mil reais) mais troféu e certifica-
do;

11.2 – o prêmio em dinheiro será divido entre
os autores, no caso de co-autoria;

11.3-aos demais concorrentes será fornecido
um certificado de participação;

11.4 – o prêmio será liberado no prazo de até

um mês após a escolha do Hino Oficial.

12 – DOS DIREITOS AUTORAIS

12.1 – O autor ou autores do trabalho vence-
dor cederá ou cederão a propriedade intelectual da
obra de pleno direito e por prazo indeterminado ao

Município de Carapicuíba que se reserva o
direito de publicar, gravar e divulgar o trabalho pre-
miado.

 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1– O ato de inscrição implica na aceitação
integral e obrigatoriedade de cumprimento deste
regulamento;

13.2 – estão automaticamente desclassifica-
dos, em caráter inapelável e irrecorrível os con-
correntes que descumprirem este regulamento,
provocarem atos que venham a prejudicar a reali-
zação do concurso ou que sejam desrespeitosos
com os outros participantes ou com os
organizadores;

13.3– os concorrentes abrem mão dos direi-
tos sobre imagem, letra e musica e não serão remu-
nerados ou ressarcidos de despesas, em hipótese
alguma;

13.4– os trabalhos recebidos, mesmo os não clas-

sificados não serão devolvidos aos seus autores;

13.5 – fica vetada qualquer manifestação
pública dos participantes do

Concurso;

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Os casos omissos, não previstos
neste Edital, serão resolvidos pela Comissão
Organizadora e relatado ao público na Audiên-
cia Pública de julgamento.

15 - O NOVO HINO

15.1 - O novo hino deverá ser oficializado
através de Lei, cujo projeto deverá ser submeti-
do à aprovação da Câmara de vereadores de
Carapicuíba e apresentado em sessão solene na
semana de aniversário do Município, cuja san-
ção ocorrerá por ocasião do transcurso de ani-
versário da cidade no dia 26 de março de 2015,
constituindo-se em ato oficial do Chefe do Po-
der Executivo.

Secretaria da Cultura
Luiz Carlos Magalhães Peixoto

Secretaria de Governo
Dernal Oliveira Santos
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