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67ª Semana Cultural Gustavo Teixeira
Regulamento do Concurso “Gustavo Teixeira”- POESIAS DECLAMADAS
Edição 2020
I – Dos promotores e objetivos
Art. 1º - O Concurso “Gustavo Teixeira” de Poesias Declamadas é promovido pela Prefeitura
Municipal de São Pedro, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, sob a
organização da Coordenadoria de Cultura, e tem por objetivo manter viva a memória do poeta
Gustavo Teixeira e sua obra, promovendo também a poesia como expressão artística e literária.
II – Do prazo e Local de Inscrições
Art. 2º - As inscrições serão feitas pelo WhatsApp do número: (19) 9.9572-2918

Art. 3º - O prazo de inscrição será de 03 a 28 de agosto de 2020.
III – Das categorias e inscrições
Art. 4º - Os concorrentes serão divididos em quatro categorias:
1 – 06 a 08 anos completos até o dia da inscrição;
2 – 09 a 11 anos completos até o dia da inscrição;
3 – 12 a 14 anos completos até o dia da inscrição;
4 – acima de 15 anos completos até o dia da inscrição;

Art. 5º - As escolas selecionarão previamente até (05) cinco candidatos para cada
categoria citada no artigo anterior.
Art. 6º - Os candidatos serão selecionados pela Comissão Julgadora em apenas uma fase
eliminatória e classificatória.
Parágrafo único – A Comissão Julgadora selecionará os três finalistas de cada categoria.

Art. 7º - As inscrições deverão ser feitas pelo aplicativo WhatsApp. O candidato enviará
um vídeo, filmado na horizontal, com a declamação e as informações solicitadas na ficha
de inscrição, digitadas no WhatsApp. Não aceitaremos inscrições que faltarem
informações, estas serão automaticamente canceladas.
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IV – Das Datas
Art. 8º - Não haverá declamações presenciais em 2020. O declamador deverá gravar um
vídeo com o celular na horizontal, com boa qualidade e enviar por WhatsApp para a
Coordenadoria de Cultura no número (19) 9.9572-2918, a qual fornecerá um número de
protocolo de inscrição.
Parágrafo único – A gravação do vídeo será de responsabilidade do participante, assim
como o equipamento e estrutura utilizados.
Art. 9º - Os ganhadores serão anunciados, no dia 22 de setembro de 2020, por meio de uma
publicação no perfil do Museu Gustavo Teixeira no Facebook. Os vídeos com as declamações
vencedoras também serão postados no perfil do museu no mesmo dia.
.
V – Da Comissão Julgadora
Art. 10º - A Comissão Julgadora é formada por pessoas ligadas a área cultural e intelectual da
cidade de São Pedro e/ou região, capacitadas para o exercício dessa função.
VI – Da Premiação
Art. 11º - Serão conferidos prêmios aos três finalistas de todas as categorias, indicando a
classificação final.
1º Lugar: Troféu e um exemplar do livro “Poesias Completas de Gustavo Teixeira” – 5ª. edição
2º Lugar: Troféu e um exemplar do livro “Poesias Completas de Gustavo Teixeira” – 5ª. edição
3º Lugar: Troféu e um exemplar do livro “Poesias Completas de Gustavo Teixeira” – 5ª. edição
OBS.: Serão concedidos também certificados de participação a todos os finalistas, uma semana
após a realização do evento, os quais deverão ser requisitados por WhatsApp (19) 9.95722918.
Parágrafo Único – Os prêmios serão enviados às casas dos ganhadores e estes, deverão
enviar fotos com seus respectivos prêmios para postarmos no Facebook do Museu Gustavo
Teixeira.
Art. 12º - A inscrição implica em aceitação integral das condições deste regulamento.
Art. 13º - A Comissão Julgadora é soberana para avaliar, julgar e decidir quaisquer casos de
omissão por parte deste regulamento.
São Pedro, 28 de julho de 2020.

Sandra Golinelli
Coordenadora de Cultura
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Concurso “Gustavo Teixeira” – POESIAS DECLAMADAS
EDIÇÃO 2020 – Por vídeo
FICHA DE INSCRIÇÃO
Enviar as informações abaixo, digitadas, pelo WhatsApp do número: (19) 9.95722918, juntamente com o vídeo da declamação gravado na horizontal. Caso encontrar
problemas para enviar o vídeo, favor informar no mesmo número.
1) Nome:
2) RG:
3) CPF:
4) Data de Nascimento:
5) Idade:
6) Endereço completo:
7) Telefone fixo:
8) Celular (WhatsApp):
9) Nome da poesia e página que se encontra no livro:
10) Escola:
11) Nome, telefone, WhatsApp e e-mail do professor responsável:

12) Enviando estes dados, declaro que concordo integralmente com os termos
constantes no Regulamento do Concurso “Gustavo Teixeira” de Poesias
Declamadas a ser realizado no mês de setembro de 2020.

