
 

EDITAL N° 01/2022 

 

PREÂMBULO 

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás, por meio da Superintendência de Desporto 

Educacional, Arte e Educação e da Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

estabelece e divulga as normas para o Edital do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, 

tendo por base a Lei Federal nº 8.666/93, art. 22, § 4º; art.52, § 1º e demais que versarem sobre a matéria.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 Constitui objeto deste Edital, premiar estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental da Rede 

Pública Estadual de Goiás, em reconhecimento à qualidade de suas produções cênicas e produções 

literárias inéditas, elaboradas a partir do tema “Reconhecendo nossas goianidades”, no contexto do 

Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 e apoiados por suas respectivas Unidades Escolares.  

 

2. DO CONCURSO 

2.1 O Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO é um projeto interdisciplinar, em consonância com os ideais 

formativos do Século XXI, presentes na Base Nacional Comum Curricular  e no Documento Curricular para 

Goiás – Ampliado, para a Área de Linguagens Códigos e suas Tecnologias, nos componentes curriculares 

de Língua Portuguesa e de Arte/Teatro. 

2.2 Trata-se de um projeto de incentivo à leitura, à escrita e à produção cênica que devem ser desenvolvidos 

a partir de uma programação pedagógica contextualizada na realidade social dos estudantes. 

2.3 Tem por objetivo incentivar, identificar, valorizar e dar visibilidade às produções cênicas e literárias de 

estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual de Goiás, por meio do 

fomento à cultura. 

2.4 Propõe, aos participantes, experiências para redescobrirem a forma de desenvolver a linguagem oral, 

escrita e cênica com sensibilidade e senso crítico, trazendo à realidade emoções profundas e pessoais a 

partir da pesquisa e estudo de obras artísticas e obras literárias que valorizam a diversidade cultural goiana 

da comunidade local e regional, culminando na produção textual de Contos e/ou Cenas teatrais autorais dos 

estudantes com o tema “Reconhecendo nossas goianidades”.  

2.5 O Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 compreende as seguintes etapas: 

I. Lançamento do Edital  



 

II. Adesão/Inscrição da Unidade Escolar  

III. Preenchimento da ficha de cadastro do docente 

IV. Produção Cênica e Literária  

V. Classificatória 1 – Unidade Escolar  

VI. Envio do resultado da Classificatória 1 – Unidade Escolar para a Coordenação Regional de 

Educação (CRE)  

VII. Mostra Artística e Cultural na Unidade Escolar  

VIII. Classificatória 2 – Regional  

IX. Envio do resultado da Classificatória 2 – Regional via e-mail 

concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br para a comissão de organização do Concurso 

Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022   

X. Classificatória final – Estadual 

XI. Produção do espetáculo teatral para a Cerimônia Pública de Premiação  

XII. Cerimônia Pública de Premiação com a apresentação do espetáculo teatral  

2.6 O Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO nesta edição em 2022 possui duas categorias que 

correspondem à etapa cursada pelo estudante: 

I. Infanto-juvenil (estudantes do 6° e 7° anos do ensino fundamental) 

II. Juvenil (estudantes do 8° e 9° anos do ensino fundamental) 

2.7 A divulgação do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 se dará em diferentes plataformas 

digitais para promover o intercâmbio cultural e integrar estudantes e docentes participantes das diversas 

Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Goiás, obedecendo o exposto na Lei Federal nº 8.666/93, 

art. 22, § 4º. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES 

3.1 Poderão participar do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, estudantes do 6° ao 9° anos 

do Ensino Fundamental, regularmente matriculados em Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino 

do Estado de Goiás. 

3.2 Durante o Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO, os estudantes terão acesso à materiais de apoio para 

suas produções cênicas e/ou literárias, produzidos pela Gerência de Arte e Educação e  pela Gerência de 

Ensino Fundamental Anos Finais.  

3.3 As produções cênicas e/ou produções literárias dos estudantes serão submetidas às etapas 

Classificatórias 1, 2 e final. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES 

4.1 Poderão participar do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, docentes que atuam em 
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turmas do 6° ao 9° anos do Ensino Fundamental, em Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino do 

Estado de Goiás. 

4.2 O/a docente inscrito/a pela equipe gestora da Unidade Escolar desenvolverá as atividades propostas no 

decorrer do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 com todos os estudantes das suas turmas 

que estejam dentro das categorias infanto-juvenil e juvenil.  

4.3 O/a docente inscrito pela equipe gestora da Unidade Escolar deverá preencher a ficha de cadastro do/a 

docente disponível  site www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario ou pelo link 

https://forms.gle/psYY3GBQpSdQTwkZ7  

4.4 Durante o Concurso Cênico-Literário 2022, será disponibilizado material de apoio produzido pela 

Gerência de Ensino Fundamental Anos Finais e pela Gerência de Arte e Educação (por meio do Centro de 

Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte). Este material de apoio: 

4.4.1 estará organizado em roteiros de atividades pedagógicas e videoaulas conforme as categorias 

do concurso (infanto-juvenil e juvenil) e o corte temporal proposto no DCGO-Ampliado para  dos 

componentes curriculares Língua Portuguesa e Arte/Teatro; 

4.4.2 poderá ser acessado pelas Unidades Escolares e seus respectivos docentes participantes pelo 

site www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literário. 

4.5 Todos os docentes inscritos por suas respectivas Unidades Escolares terão acesso ao 

acompanhamento, assessoria e feedback durante o concurso com: 

 4.5.1 a Gerência de Arte e Educação, por meio do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, 

para as questões relativas ao desenvolvimento das aulas de Arte/Teatro e produções cênicas; 

 4.5.2 a Gerência de Ensino Fundamental Anos Finais, para as questões relativas ao desenvolvimento 

das aulas de Língua Portuguesa e produções literárias. 

4.6 Cabe ao/a docente inscrito/a no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, realizar e entregar 

relatórios acerca do desenvolvimento do projeto em suas respectivas turmas sempre que solicitado pela 

equipe gestora da Unidade Escolar e/ou pela comissão organizadora do concurso. 

5. DA PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

5.1 Poderão participar do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 todas as Unidades Escolares 

que possuam turmas de  6° ao 9° anos do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual de Goiás. 

5.2 Na hipótese do/a docente inscrito/a no Concurso Literário 2021 se desvincular da Unidade Escolar, esta 

poderá solicitar a substituição deste/a docente junto a comissão de organização do concurso. 

5.3 O não atendimento às atribuições especificadas neste edital, por parte da Unidade Escolar, incorrerá na 

desclassificação da mesma no Concurso Literário 2022. 

5.4 É de responsabilidade da Unidade Escolar inscrita no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 

2022, por meio de sua equipe gestora, o envio de  informações, dados e relatórios acerca do 
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desenvolvimento do projeto na Unidade Escolar, sempre que solicitado pela comissão organizadora do 

concurso. 

 

6. DA CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES 

6.1 As produções literárias e as produções cênicas dos estudantes devem contemplar o tema 

“Reconhecendo nossas goianidades” se enquadrar ao estilo e/ou gênero propostos para a categoria 

correspondente à etapa de ensino cursada pelo estudante conforme o quadro a seguir: 

QUADRO 1 - CATEGORIAS CONCURSO CÊNICO-LITERÁRIO SEDUC/GO EDIÇÃO 2022  

CATEGORIA PRODUÇÃO LITERÁRIA  PRODUÇÃO CÊNICA 

Infanto-juvenil 

(6° e 7° anos) 

Contos (populares, de mistério, de esperteza 

e/ou do folclore Goiano) Leituras dramáticas, esquetes 

teatrais, monólogos e/ou, cenas 

teatrais Juvenil 

(8° e 9° anos) 

Contos (de encantamento, de amor e/ou do 

humor) 

6.2 Somente serão habilitadas a concorrerem no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 as 

produções cênicas e/ou literárias inéditas, de estudantes do  6° ao 9° anos do Ensino Fundamental da Rede 

Pública Estadual de Goiás, não publicadas parcial ou integralmente em qualquer meio impresso ou 

eletrônico até o momento da premiação. 

6.3 Não serão aceitas obras plagiadas. 

6.3.1 Entende-se por plágio a cópia ou assinatura de uma obra em partes ou totalmente reproduzida 

de outra pessoa, tomando para si a autoria do trabalho. 

6.4 A temática das produções cênicas e/ou literárias dos estudantes devem versar sobre o tema 

“Reconhecendo nossas goianidades”. 

6.5 Não serão aceitos trabalhos com conteúdos que possam causar danos a terceiros, como apologia ao 

estupro e ao suicídio, gestos obscenos, conotação racista, homofóbica, misógina, discriminatória de 

qualquer natureza e que firam os direitos humanos de maneira geral. 

6.6 Todas as produções literárias (Contos) deverão ser redigidas em Língua Portuguesa. 

6.7 Todas as produções cênicas (leituras dramáticas, monólogos, esquetes,  e/ou cenas teatrais) deverão 

ser individuais e com a duração máxima de 5 minutos. 

6.8 Só serão aceitas as produções cênicas e produções literárias dos estudantes que forem enviadas pelas 

Comissões Avaliadoras de cada Classificatória, ou seja, Comissão Julgadora Escolar, Comissão Julgadora 

das Coordenações Regionais de Educação e Comissão Julgadora da SDEAE e SEDIEF. 

 



 

7. DAS OBRAS-REFERÊNCIA DO CONCURSO  

7.1 Ficará a cargo da Unidade Escolar, por meio de seus docentes, selecionar artistas, autores, obras 

artísticas e obras literárias de relevância e que valorizem a diversidade cultural goiana de sua comunidade 

local e regional. Estas obras serão estudadas durante o desenvolvimento da etapa de produção cênica e 

literária e servirão para repertoriar os estudantes no momento de suas produções autorais com o tema 

“Reconhecendo nossas goianidades”. 

   

8. DA INSCRIÇÃO  

8.1 O período de adesão/inscrição das Unidades Escolares acontecerá entre os dias 03 e 13 de fevereiro 

de 2022, pelo site do concurso www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario ou pelo link 

https://forms.gle/WjjmD6gDtdtizJAf9. 

8.2 Caberá ao diretor da Unidade Escolar realizar a inscrição de sua Unidade Escolar e respectivos 

professores preenchendo a ficha de inscrição disponível pelo site do concurso 

www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario  ou pelo  link https://forms.gle/WjjmD6gDtdtizJAf9.   

8.3 Caberá ao docente após ser inscrito pela equipe gestora da Unidade Escolar,  preencher sua ficha de 

cadastro disponível site do concurso www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario ou pelo link 

https://forms.gle/psYY3GBQpSdQTwkZ7 até o dia 16 de fevereiro de 2022. 

8.4 A adesão/inscrição da Unidade Escolar e respectivos docentes no Concurso Cênico-Literário 

SEDUC/GO edição 2022 só se efetivará após realização das seguintes etapas: 

I. Leitura e aceite do Edital do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

II. Preenchimento integral da ficha de Adesão/inscrição da Unidade Escolar disponível no site do 

concurso www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario ou pelo  link 

https://forms.gle/WjjmD6gDtdtizJAf9.  

III.  Preenchimento integral da ficha de cadastro do/a docente disponível no site do concurso 

www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario ou pelo link 

https://forms.gle/psYY3GBQpSdQTwkZ7. 

 

9. DA ETAPA PRODUÇÃO CÊNICA E LITERÁRIA   

9.1 A etapa de Produção Cênica e Literária será realizada e gerenciada na Unidade Escolar; 

9.2 As práticas sugeridas a serem desenvolvidas pelos docentes com os estudantes na Unidade Escolar 

são: 

9.2.1. Em Língua Portuguesa - Atividades conforme as Habilidades e Objetos de Conhecimentos que 

compõem o Documento Curricular para Goiás – Ampliado para o Componente Curricular Língua Portuguesa: 
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I. Ampliação de repertório cultural, contato com obras artísticas e obras literárias que valorizam 

a diversidade cultural goiana da comunidade local e regional; 

II. Contextualização e compreensão crítica destas obras; 

III. Criação/produção literária autoral de Contos a partir das referências artísticas e literárias 

estudadas; 

IV. Avaliação da produção literária e apreciação de produções semelhantes de outros 

estudantes. 

9.2.2 Em Arte/Teatro - Atividades de criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão conforme as 

Habilidades e Objetos de Conhecimento que compõem o Documento Curricular para Goiás – Ampliado para 

o componente curricular Arte/Teatro: 

I. Conhecer elementos fundamentais da criação teatral; 

II. Explorar a linguagem cênica narrativa (jogos tradicionais, dramáticos e/ou teatrais/exploração 

de objetos/criação de elementos teatrais); 

III. Experimentar e investigar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações e 

processos cênicos; 

V. Ampliação de repertório cultural, contato com obras artísticas e obras literárias que valorizam 

a diversidade cultural goiana da comunidade local e regional; 

IV. Criação/produção cênica autoral (leituras dramáticas, monólogos, esquetes,  e/ou cenas 

teatrais curtas e individuais) a partir das referências artísticas e literárias estudadas; 

V. Avaliação da produção cênica e apreciação de produções semelhantes de outros estudantes. 

 

11. DA ETAPA MOSTRA ARTÍSTICA E CULTURAL NA UNIDADE ESCOLAR 

11.1 A Mostra Artística e Cultural, será realizada ao final da etapa de produção cênica e literária na Unidade 

Escolar para apresentação e avaliação das produções cênicas (leituras dramáticas, monólogos, esquetes,  

e/ou cenas teatrais curtas e individuais) e/ou produções literárias (Contos) dos estudantes;  

11.2 Será realizada e gerenciada pela Unidade Escolar, à qual compete: 

a. Promover uma Mostra e/ou Sarau com ações cênicas e literárias na Unidade Escolar e/ou 

em ambiente virtual para apresentação das produções autorais dos estudantes;  

b. Realizar a Cerimônia Pública de Premiação na Classificatória 1 – Unidade Escolar (presencial 

e/ou virtual); 

c. Realizar relatórios e registros imagéticos do desenvolvimento dessa etapa e das etapas 

anteriores; 

d. Firmar parcerias a fim de viabilizar a realização desta etapa. 

 

12. DAS COMISSÕES JULGADORAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PRODUÇÕES CÊNICAS E 

PRODUÇÕES LITERÁRIAS 



 

12.1 Será definida, a cada Classificatória do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, a 

Comissão Julgadora responsável por analisar, avaliar e classificar as produções cênicas e produções 

literárias dos estudantes, nas respectivas instâncias.  

12.2 A Comissão Julgadora do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 avaliará as produções 

dos estudantes de acordo com os seguintes critérios:  

12.2.1 Para as produções literárias: 

I. Adequação/coerência ao gênero literário – Contos.  

II. Adequação ao tema – Reconhecendo nossas goianidades. 

III. Originalidade e Criatividade. 

IV. Coerência com relação à norma culta da língua portuguesa, com as exceções concedidas 

às licenças poéticas e especificidades literárias da obra, conforme assim julgarem os 

avaliadores. 

12.2.2 Para as produções cênicas: 

I. Adequação/coerência à proposta cênica – leituras dramáticas, monólogos, esquetes,  

e/ou cenas teatrais curtas e individuais com duração máxima de 5 minutos. 

II. Adequação ao tema – Reconhecendo nossas goianidades. 

III. Atuação e performance do estudante.  

IV. Originalidade e Criatividade. 

12.3 A Comissão Julgadora apreciará produções dentro dos critérios propostos no item 12.2 e determinará 

as notas de cada obra, que poderão variar de 0 a 10.  

12.4 A Comissão Julgadora deverá apresentar sua planilha de notas de acordo com os critérios propostos 

neste edital, com a nota final resultante, quando solicitada pela comissão organizadora do Concurso Cênico-

Literário SEDUC/GO edição 2022. 

12.5 Não caberá, sob nenhuma forma, qualquer pedido de reconsideração da decisão da Comissão 

Julgadora da referida instância. 

 

13. DAS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS  

13.1 A etapa Classificatória 1 – Unidade Escolar será realizada e gerenciada pela Unidade Escolar, à qual 

compete: 

a. Constituir a comissão julgadora para análise, avaliação e classificação das produções cênicas e 

das produções literárias dos estudantes da Unidade Escolar. 

b. Escolher dentre os trabalhos produzidos pelos estudantes na Unidade Escolar, as três produções 

cênicas e as três produções literárias de cada categoria que representarão a Unidade Escolar na 

etapa Classificatória 2 – Regional (sendo, três produções literárias e três produções cênicas da 

categoria infanto-juvenil e três produções literárias e três produções cênicas da categoria juvenil). 



 

c. Definir e elaborar o parecer, das três produções cênicas e das três produções literárias dos 

estudantes que forem destaque na etapa Classificatória 1 – Unidade Escolar em cada uma das 

categorias especificadas no Quadro 1 do item 6.1 deste edital.  

d. Enviar para o e-mail concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br  e para o e-mail de sua respectiva 

Coordenação Regional de Educação, a planilha (conforme o modelo estipulado pela comissão 

organizadora deste concurso) com o resultado das produções cênicas e das produções literárias dos 

estudantes que forem selecionadas como destaque nesta etapa da Classificatória 1 – Unidade 

Escolar. 

e. Guardar sigilo absoluto sobre as produções avaliadas e selecionadas pela comissão julgadora até 

a divulgação do resultado e premiação nesta etapa Classificatória 1 – Unidade Escolar. 

f. Premiar com certificados (conforme o modelo estipulado pela comissão organizadora deste 

concurso) os estudantes das três produções cênicas e das três produções literárias de cada categoria 

selecionadas como destaque na etapa Classificatória 1 – Unidade Escolar. 

g. Encaminhar, para sua respectiva Coordenação Regional de Educação, os arquivos das três 

produções literárias e das três produções cênicas (vídeo e release) de cada categoria selecionadas 

como destaque nesta etapa Classificatória 1 – Unidade Escolar, a fim de, participarem da etapa 

Classificatória 2 – Regional. Os formatos de envio dos arquivos com as produções dos estudantes 

devem seguir a seguinte orientação:  

I. As produções literárias dos estudantes devem ser manuscritas na ficha de produção 

literária (conforme o modelo estipulado pela comissão organizadora deste concurso), 

escaneadas em cores e enviadas em formato pdf sendo, um arquivo para cada produção 

literária/estudante. 

II. Os vídeos com as produções cênicas devem ter a duração máxima de 5 minutos, no 

formato mp4, contendo a identificação no início do vídeo (título da cena, nome do 

estudante, turma/ano, professor, unidade escolar e cidade) e a produção cênica do 

estudante, sendo um arquivo para cada produção cênica /estudante.  

III. Os releases das produções cênicas dos estudantes devem ser manuscritas na ficha de 

produção cênica (conforme o modelo estipulado pela comissão organizadora do 

concurso), escaneadas em cores e enviadas em formato pdf sendo, um arquivo para 

cada release/estudante. 

h. Disponibilizar, quando solicitado pela comissão organizadora deste concurso, relatórios e registros 

imagéticos do desenvolvimento de cada etapa desenvolvida na Unidade Escolar . 

13.2 A etapa Classificatória 2 - Regional será realizada e gerenciada por cada Coordenação Regional de 

Educação a qual compete: 

a. Constituir a Comissão Julgadora para análise, avaliação e classificação das produções literárias 

e das produções cênicas dos estudantes enviadas pelas suas respectivas Unidades Escolares. 
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b. Escolher dentre os trabalhos enviados pelas suas respectivas Unidades Escolares, a produção 

cênica e a produção literária de cada categoria que representarão a Coordenação Regional de 

Educação na etapa Classificatória Final – Estadual (sendo, uma produção literária e uma produção 

cênica da categoria infanto-juvenil; uma produção literária e uma produção cênica da categoria 

juvenil). 

c. Definir e elaborar o parecer, da produção literária e da produção cênica dos estudantes 

selecionada como destaque na etapa Classificatória 2 – Regional, em cada uma das categorias 

especificadas no Quadro 1 do item 6.1 deste edital. 

d. Enviar para o e-mail concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br a planilha (conforme o modelo 

estipulado pela comissão organizadora deste concurso) com o resultado das produções cênicas e 

das produções literárias dos estudantes que forem selecionadas como destaque nesta etapa da 

Classificatória 2 – Regional. 

e.  Guardar sigilo absoluto sobre as produções avaliadas e selecionadas pela comissão julgadora 

até a divulgação do resultado e premiação nesta etapa Classificatória 2 – Regional. 

f. Premiar com medalhas os estudantes da produção cênica e da produção literária de cada 

categoria selecionadas como destaque na etapa Classificatória 2 – Regional. 

g. Encaminhar, para o e-mail concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br, os arquivos das produções 

literárias e das produções cênicas (vídeo e release) selecionadas como destaque nesta etapa 

Classificatória 2 – Regional, a fim de, participarem da Classificatória Final – Estadual. Os formatos 

de envio dos arquivos com as produções dos estudantes devem seguir a seguinte orientação: 

I. As produções literárias dos estudantes devem ser manuscritas na ficha de produção literária 

(conforme o modelo estipulado pela comissão organizadora deste concurso), escaneadas 

em cores e enviadas em formato pdf sendo, um arquivo para cada produção 

literária/estudante. 

II. Os vídeos com as produções cênicas devem ter a duração máxima de 5 minutos, no formato 

mp4, contendo a identificação no início do vídeo (título da cena, nome do estudante, 

turma/ano, professor, unidade escolar e cidade) e a produção cênica do estudante, sendo 

um arquivo para cada produção cênica /estudante.  

III. Os releases das produções cênicas dos estudantes devem ser manuscritas na ficha de 

produção cênica (conforme o modelo estipulado pela comissão organizadora do concurso), 

escaneadas em cores e enviadas em formato pdf sendo, um arquivo para cada 

release/estudante. 

h. Disponibilizar, quando solicitado pela comissão organizadora deste concurso, relatórios e registros 

imagéticos e informações de cada etapa desenvolvida nas suas Unidades Escolares. 

13.3 A etapa Classificatória Final – Estadual será realizada pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás 

por meio da Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação e da Superintendência de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, às quais compete: 

mailto:concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br
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13.3.1 Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação, por meio da Gerência de Arte 

Educação e Centro de Estudo Ciranda da Arte: 

a. Constituir a Comissão Julgadora da SDEAE/Gerência de Arte Educação/CEP Ciranda da Arte 

para análise, avaliação e classificação das produções cênicas dos estudantes enviadas pelas 

Coordenações Regionais de Educação. 

b. Definir, a partir das produções cênicas dos estudantes enviadas pelas Coordenações 

Regionais de Educação, os 24 (vinte e quatro) estudantes destaques por suas produções 

cênicas no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

c. Selecionar os estudantes que farão parte do elenco do Espetáculo Teatral da Cerimônia 

Pública de Premiação do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

d. Elaborar o parecer final da etapa Classificatória Final – Estadual, definindo os 24 (vinte e 

quatro) estudantes premiados por suas produções cênicas no Concurso Cênico-Literário 

SEDUC/GO edição 2022. 

e. Guardar sigilo absoluto sobre as produções avaliadas e selecionadas pela comissão 

julgadora até a divulgação do resultado final do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 

2022. 

13.3.2 Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental por meio da Gerência de Ensino 

Fundamental Anos Finais: 

a. Constituir a Comissão julgadora da SEDIEF para análise, avaliação e classificação das 

produções literárias dos estudantes enviadas pelas Coordenações Regionais de Educação. 

b. Definir, a partir das produções literárias dos estudantes enviadas pelas Coordenações 

Regionais de Educação, os 16 (dezesseis) estudantes destaques por suas produções 

literárias no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, (sendo, oito (08) na 

categoria infanto-juvenil e oito (08) na categoria juvenil).  

c. Elaborar o parecer da Classificatória Final – Estadual, definindo os 16 (dezesseis) estudantes 

destaques por suas produções literárias no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 

2022.  

d. Guardar sigilo absoluto sobre as produções avaliadas e selecionadas pela comissão 

julgadora até a divulgação do resultado final do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 

2022. 

 

14. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

14.1 A cada etapa classificatória, o resultado da comissão julgadora instituída em cada instância (Unidade 

Escolar; Coordenação Regional de Educação; SDEAE e SEDIEF) será apresentado para comissão 

organizadora do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022.  



 

14.2 A divulgação dos resultados de cada etapa, nas redes sociais e outras plataformas digitais, será feita 

sem as respectivas pontuações.  

14.3 Em cada etapa Classificatória serão divulgados os nomes dos estudantes das produções cênicas e 

produções literárias destaques, juntamente com sua respectiva Unidade Escolar e docentes envolvidos. 

 

15. DA ETAPA PREPARAÇÃO DO ESPETÁCULO PARA A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

15.1 Será realizada pela Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação por meio da Gerência 

de Arte Educação e Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, à qual compete: 

a. A preparação cênica/ensaios (presencial e à distância) dos estudantes selecionados a 

participar do elenco do Espetáculo Teatral da Cerimônia Pública de Premiação. 

b. Criar e/ou adaptar um texto teatral com a temática “Reconhecendo nossas goianidades”. 

c. Produzir o espetáculo teatral a partir desse texto criado e/ou adaptado (cenário, maquiagem, 

figurino, iluminação, sonoplastia). 

d. Preparar o elenco (composto por estudantes selecionados e docentes artistas do GET/Trupe 

dos Cirandeiros) para apresentação na Cerimônia de Premiação (ensaios, direção artística etc.). 

e. Realizar ensaio geral (presencial) para marcação de palco, provas de figurino e ajustes finais. 

15.2 Os estudantes que participarão do elenco para o Espetáculo da Cerimônia de Premiação serão 

selecionados pela comissão julgadora da SDEAE/Gerência de Arte Educação/CEP Ciranda da Arte. 

 

16. DA PREMIAÇÃO 

16.1 Poderá concorrer à premiação apenas as produções cênicas e as produções literárias dos estudantes 

do  6° ao 9° anos do Ensino Fundamental, regularmente matriculados nas Unidades Escolares da Rede 

Estadual de Ensino. 

16.2 Cada estudante poderá ser premiado por apenas uma produção, seja cênica ou literária. 

16.3 Na Classificatória 1 – Unidade Escolar, os estudantes cujas produções cênicas e produções literárias, 

nesta etapa, forem selecionadas como destaque, nas categorias especificadas no Quadro 1 do item 6.1 

deste edital, e seus respectivos professores orientadores durante a criação destas produções selecionadas, 

receberão certificados (conforme modelo enviado pela comissão organizadora) em uma Cerimônia Pública 

de Premiação na Unidade Escolar à qual pertencem, salvo motivo de força maior, justificada pela 

organização do evento.  

16.3.1 Nesta etapa classificatória, cada Unidade Escolar selecionará como destaque três produções 

cênicas e três produções literárias para cada categoria do concurso. Estas produções selecionadas 

participarão da próxima etapa (Classificatória 2 – Regional). 



 

16.4 Na Classificatória 2 – Regional, os estudantes cujas produções cênicas e produções literárias, nesta 

etapa classificatória, forem selecionadas como destaques nas categorias especificadas no Quadro1 do item 

6.1 deste edital, receberão medalhas. 

16.4.1 Nesta etapa classificatória, cada Coordenação Regional de Educação selecionará como 

destaque uma produção cênica e uma produção literária para cada categoria do concurso. Estas 

produções selecionadas participarão da próxima etapa (Classificatória final – Estadual). 

16.5 Na Classificatória final – Estadual os estudantes cujas produções cênicas e produções literárias, nesta 

etapa final, forem selecionadas como destaque, nas categorias especificadas no Quadro 1 do item 6.1 deste 

edital, receberão troféus em uma Cerimônia Pública de Premiação na cidade de Goiânia, salvo motivo de 

força maior, justificado pela organização do evento. 

16.5.1 Nesta etapa final, serão premiados como destaques no Concurso Cênico-Literário SEDUC 

2022, 16 estudantes por suas produções literárias e 24 estudantes por suas produções cênicas. 

 

17. DA CERIMÔNIA PÚBLICA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO CÊNICO-LITERÁRIO SEDUC/GO 

EDIÇÃO 2022 E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL A PARTIR DO TEMA 

“RECONHECENDO NOSSAS GOIANIDADES” 

17.1 Será realizada pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás, por meio da Superintendência de 

Desporto Educacional, Arte e Educação e da Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

17.2 A Cerimônia pública ocorrerá na cidade de Goiânia, presencial e/ou virtual, conforme o contexto, de 

acordo com cronograma, salvo motivo de força maior, justificada pela organização do evento, priorizando a 

saúde de todos os envolvidos, sejam eles estudantes, docentes, coordenadores, diretores, familiares e 

demais partícipes.   

17.3 O cronograma dessa premiação poderá sofrer ajustes, se necessário, que serão divulgados 

oportunamente pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás por meio da Superintendência de Desporto 

Educacional, Arte e Educação e da Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

17.4 Será oferecido o custeio do deslocamento, hospedagem e alimentação para a participação na 

Cerimônia Pública de Premiação que ocorrerá em espaço a ser definido pela Secretaria de Estado da 

Educação de Goiás, exclusivamente a: 

a. 16 estudantes com as produções literárias destaques na Classificatória Final – Estadual 

(categorias infanto-juvenil e juvenil). 

b. 24 (vinte) estudantes destaques premiados por suas produções cênicas na Classificatória 

Final – Estadual (categorias infanto-juvenil e juvenil).  

c. Docentes (de Arte/Teatro ou de Língua Portuguesa) inscritos no concurso que orientaram 

os estudantes durante a criação da produção (cênica ou literária) selecionada como 

destaque na Classificatória Final – Estadual. 



 

d. Representantes das Coordenações Regionais de Educação (CRE). 

e. Representantes legais dos estudantes citados nos subitens a) e b) do item 17.4. Caso o/a 

representante legal não possa acompanhar o/a estudante, este poderá ser substituído por 

outro/a servidor/a da unidade escolar ou da CRE.  

17.5 O deslocamento de estudantes menores de 18 (dezoito) anos para participação presencial nos ensaios 

do espetáculo teatral e na Cerimônia Pública de Premiação será vetada caso não sejam apresentados os 

termos de responsabilidade, cessão de direitos e declarações para participação de estudante no Concurso 

Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 – ANEXO I, devidamente preenchidos e assinados, com cópia do 

RG, CPF e/ou Certidão de nascimento do/a estudante. 

17.6 Os estudantes que por algum motivo estejam impedidos de participar presencialmente no dia da 

Cerimônia Pública de Premiação poderão ser representados por um servidor da unidade escolar ou da CRE. 

 

18. CRONOGRAMA 

18.1. O quadro abaixo apresenta o cronograma das etapas e respectivos locais de realização. 

 

QUADRO 4 - CRONOGRAMA DO CONCURSO CÊNICO-LITERÁRIO SEDUC/GO  2022 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO CÊNICO-LITERÁRIO SEDUC/GO 2022  

DATA ETAPA AÇÕES 

03/02/2022  às 
14hs 

LANÇAMENTO DO 
EDITAL DO CONCURSO 

CÊNICO-LITERÁRIO 
SEDUC/GO EDIÇÃO 2022  

Live de lançamento. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yfr2sxYAPr8  

03/02 a 
13/02/2022 

ADESÃO/INSCRIÇÃO DA 
UNIDADE ESCOLAR 

O/A diretor/a da Unidade Escolar realiza a inscrição de 
sua Unidade Escolar e respectivos professores,  
preenche a ficha no site do concurso 
www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario   ou pelo  
link https://forms.gle/WjjmD6gDtdtizJAf9  

03/02 a 
16/02/2022 

PREENCHIMENTO DA 
FICHA DE CADASTRO 

DO/A DOCENTE 

O/A docente inscrito/a pela equipe gestora da Unidade 
Escolar,  preenche sua ficha de cadastro do/a docente 
disponível no site do concurso 
www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario  ou pelo  
link https://forms.gle/psYY3GBQpSdQTwkZ7.  

14/02/2022 
LIVE INFORMATIVA: 

PLANTÃO DE DÚVIDAS  

Live para esclarecimentos de dúvidas sobre o 
desenvolvimento do Concurso Cênico-Literário 2022 
para professores, articuladores e supervisores 
educacionais do Ensino Fundamental.  Link: 
https://youtu.be/dt-Fi7L_IRU  

15/02 a 
13/05/2022 

PRODUÇÃO CÊNICA E 
LITERÁRIA 

Os estudantes estudarão as referências selecionadas 
(artistas, autores, obras artísticas e obras literárias de 
relevância, que valorizam a diversidade cultural goiana 

https://www.youtube.com/watch?v=yfr2sxYAPr8
http://www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario
https://forms.gle/WjjmD6gDtdtizJAf9
http://www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literario
https://forms.gle/psYY3GBQpSdQTwkZ7
https://youtu.be/dt-Fi7L_IRU


 

da sua comunidade local e regional) e partir delas 
realizarão suas produções literárias e/ou  cênicas. 

16/05 a 
19/05/2022 

CLASSIFICATÓRIA 1 – 
UNIDADE ESCOLAR 

A etapa Classificatória 1 – Unidade Escolar,  será 
realizada pela comissão julgadora da UE que fará a 
avaliação das produções realizadas pelos estudantes e 
selecionará três produções cênicas e três produções 
literárias destaques de cada categoria nesta etapa. 

20/05/2022 
ENVIO DO RESULTADO 

DA CLASSIFICATÓRIA 1 – 
UNIDADE ESCOLAR 

A comissão julgadora da UE envia a planilha (modelo 
disponibilizado pela organização do concurso) com o 
resultado da Classificatória 1 – Unidade Escolar para o e-
mail de sua respectiva Coordenação Regional de 
Educação e para o e-mail 
concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br . 
Nesta etapa a comissão julgadora da UE deve enviar os 
arquivos das produções cênicas e literárias destaques 
informadas na planilha, apenas para o e-mail de sua 
respectiva CRE. Estas produções selecionadas 
participarão da próxima etapa (Classificatória 2 – 
Regional).  

23/05 a 
31/05/2022 

MOSTRA ARTÍSTICA E 
CULTURAL NA UNIDADE 

ESCOLAR 

É o momento, organizado pela Unidade Escolar, para a 
culminância da etapa de produção cênica e literária, ou 
seja, uma mostra e/ou um sarau com ações cênicas e 
literárias na UE e/ou em ambiente virtual (conforme a 
necessidade do momento) para socialização das 
produções autorais dos estudantes. 
Neste evento a UE deverá premiar os estudantes com as 
produções destaques (sendo três produções literárias e 
três produções cênicas)  em cada categoria na etapa 
Classificatória 1 – Unidade Escolar. 

23/05 a 
30/05/2022 

CLASSIFICATÓRIA 2 – 
REGIONAL 

A etapa Classificatória 2 – Regional, será realizada pela 
comissão julgadora da Coordenação Regional de 
Educação que selecionará, dentre as produções 
enviadas pelas Unidades Escolares, as produções 
destaques desta etapa, sendo, uma produção cênica e 
uma produção literária de cada categoria. 

31/05/2022 
ENVIO DO RESULTADO 

DA CLASSIFICATÓRIA 2 – 
REGIONAL 

A CRE envia o resultado da etapa Classificatória 2 – 
Regional em uma planilha (modelo disponibilizado pela 
organização do concurso) juntamente com os arquivos 
destas produções selecionadas (cênicas e literárias) para 
o e-mail concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br . 

01/06 a 
14/06/2022 

CLASSIFICATÓRIA FINAL 
– ESTADUAL 

A etapa Classificatória Final – Estadual será realizada 
pela comissão julgadora instituída pelas  SDEAE e 
SEDIEF  

15/06 a 
17/08/2022 

PREPARAÇÃO DO 
ESPETÁCULO PARA A 

CERIMONIA DE 
PREMIAÇÃO 

Preparação cênica/ensaios (à distância) dos estudantes 
selecionados para a apresentação do espetáculo teatral 
na cerimônia pública de premiação. 

01/07 a 
31/07/2022 

FÉRIAS ESCOLARES 

18/08 a 
21/08/2022 

ENSAIOS PRESENCIAIS E 
AJUSTES FINAIS NO 

ESPETÁCULO TEATRAL 

Ensaios presenciais (em Goiânia), provas de figurino, 
marcação de palco e ajustes finais no espetáculo teatral 
para a cerimônia pública de premiação. (Estudantes 
destaques em produções cênicas e seus respectivos 
professores que orientaram estes estudantes durante o 

mailto:concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br
mailto:concurso.cenico.literario@seduc.go.gov.br


 

processo da criação cênica selecionada como destaque 
na Classificatória Final – Estadual) 

22 de agosto 
CERIMÔNIA PÚBLICA DE 

PREMIAÇÃO 

Divulgação do resultado da Classificatória Final – 
Estadual, premiação dos estudantes destaques nesta 
etapa final do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO 
edição 2022 e Apresentação do espetáculo teatral com o 
tema Reconhecendo nossas goianidades. 

Será 
informada no 
decorrer do 
Concurso 

PARTICIPAÇÃO 
FLIGOIÁS,FILIQUIRI E/OU 

FLIPIRI,  

Apresentação de algumas produções cênicas e 
produções literárias autorais dos estudantes, 
selecionadas pela comissão de organização do concurso. 

 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 A cada etapa, seus respectivos responsáveis deverão atender às atribuições especificadas neste edital. 

19.2 Toda e qualquer imagem captada durante a realização do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO 

edição 2022 (registro fotográfico, fonográfico e videográfico) poderá ser utilizada em caráter institucional 

e/ou em divulgações deste certame, pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás. 

19.3 Todos os estudantes que, durante o concurso, realizarem suas produções literárias e produções 

cênicas devem conceder os direitos autorais para que os seus trabalhos sejam publicados pela Secretaria 

de Estado da Educação de Goiás, em suas diferentes plataformas, por tempo indeterminado. 

19.4 Os estudantes e/ou seus responsáveis legais deverão, quando solicitados, entregar em suas 

respectivas Unidades Escolares, os termos de responsabilidade, cessão de direitos e declarações para 

participação de estudante no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 – ANEXO I, devidamente 

preenchidos e assinados, com cópia do RG, CPF e/ou Certidão de nascimento do/a estudante. 

19.5 Os acompanhantes dos estudantes destaques deverão, quando solicitados, entregar nas respectivas 

Unidades Escolares, o termo de participação, responsabilidade e cessão de direitos para acompanhantes 

de estudantes destaques no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 – ANEXO II, devidamente 

preenchidos e assinados, com cópia do RG e CPF. 

19.6 Os direitos autorais de todos os trabalhos para quaisquer outras finalidades de publicação pertencerão 

aos autores/estudantes que poderão publicá-los em qualquer meio, com a exigência de que seja feita a 

seguinte menção: “Esta obra foi destaque no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 promovido 

0pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás. 

19.7 Todos os casos de interpretação dúbia das normas do presente edital, ou quaisquer outros não 

previstos neste instrumento, serão solucionados pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás, por meio 

da Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental e da Superintendência de Desporto 

Educacional, Arte e Educação, que poderão também, em casos extraordinários, fazer ajustes em tópicos 

deste Edital.  



 

19.8 O Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022 poderá ser revogado em qualquer uma de suas 

etapas, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificada, sem que caiba, 

aos respectivos participantes, direito à reclamação ou indenização.  

19.9 A constatação do descumprimento das regras estabelecidas neste edital, após a divulgação do 

resultado final, poderá implicar na anulação do resultado e na responsabilização do(s) autor(es).  

 

Publique-se.  

 

Goiânia, 03 de fevereiro de 2022 

 

Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação 

Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental  

Secretaria de Estado da Educação de Goiás 

  



 

ANEXO I – TERMOS E DECLARAÇÕES PARA O/A ESTUDANTE PARTICIPANTE 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, CESSÃO DE DIREITOS E DECLARAÇÕES PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTE NO CONCURSO CÊNICO-LITERÁRIO SEDUC/GO EDIÇÃO 2022  

DADOS DO ESTUDANTE 

CPF  DATA NASC.  

Foto 

NOME  

RG  CERT. NASC.  

INEP  SEXO  

Nº SUS  EMAIL  

ENDEREÇO 

CEP  LOGRADOURO  NÚMERO  

BAIRRO  COMPL.  CIDADE/UF  

DADOS RESPONSÁVEL LEGAL 

CPF  NOME  

RG  EMAIL  

TELFONE  PARENTESCO  

DADOS ESCOLARES 

MATRÍCULA  ESCOLA  

CRE  MUNICÍPIO  TELEFONE  

OBS.: Caso o/a estudante com a produção destaque tenha sido transferido/a da Unidade Escolar inscrita no Concurso 
Literário será necessário informar a data da transferência juntamente com os dados das duas Unidades Escolares 
(anterior e atual). 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, como responsável legal do estudante acima inscrito no Concurso 
Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, declaro que: 

1. Autorizo a participação do menor acima citado e tenho pleno conhecimento do Edital do Concurso Cênico-Literário 
SEDUC/GO edição 2022, disponível no site do concurso www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literário . 

2. Por meio da assinatura do presente termo, autorizo em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a 
SDEAE e SEDIEF da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, ou terceiros por estes devidamente autorizados, em 
Goiás, no Brasil e/ou exterior, o direito de usar o nome, voz e imagem, material biográfico, declarações, gravações, 
entrevistas e endossos dados pelo participante ou a ele atribuíveis, inclusive para fins comerciais, durante o Concurso 
Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, transporte, hospedagem, alimentação, apresentação, cerimônia pública de 
premiação ou passeios, em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, para divulgação e promoção nas mídias 
e para o material a ser captado pelas TVs na transmissão, exibição e reexibição, no todo, em extratos, trechos ou partes, 
ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes, sem qualquer restrição de prazo, a título gratuito, pelo 
que nenhum pagamento será devido pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás à mim (autorizante), a qualquer 
tempo de título. 

3. Isento os organizadores deste concurso de qualquer responsabilidade por danos eventualmente causados ao menor 
participante acima citado no decorrer do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

 

  __________________________________________________________ 

Assinatura do Estudante 

  

__________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

http://www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literário


 

4. COMPROVANTE DE MATRÍCULA  

Declaro que no momento da produção cênica e/ou literária selecionada como destaque, o/a estudante 

_________________________________________________________________________ (acima citado/a) estava 

devidamente matriculado na Instituição de Ensino_______________________________________________________ inscrita 

no Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

_______________, ____ de __________2021. 

______________________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável da Instituição de Ensino 

5. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENOR 

Eu____________________________________________________________________________________________, 

RG___________________________, CPF _____________________________, telefone (     )_______________, 

endereço______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________cidade___________________________, 

UF______________________________ na condição de ( )Pai  ( )Mãe  ( )Tutor/a ou Responsável Legal, AUTORIZO o/a 

menor______________________________________________________________________________________, nascido em 

___/___/____, sexo_________________, RG___________________, CPF______________________, a viajar 

para______________________________________________________________________ exclusivamente no período 

de___/___/____ a ___/___/____durante a realização do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

_________________, ____ de __________2021. 

____________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

6. AUTORIZAÇÃO PARA HOSPEDAGEM DE MENOR DE IDADE 

Eu____________________________________________________________________________________________, 

RG___________________________, CPF _____________________________, telefone (     )_______________, 

endereço______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________cidade___________________________, UF 

_________________________ na condição de (  )Pai  (  )Mãe  (  )Tutor/a ou Responsável Legal, AUTORIZO o/a 

menor_________________________________________________________________________________________, nascido 

em ___/___/____, sexo__________________, RG____________________, CPF______________________, a hospedar-se 

em_________________________________________________ exclusivamente no período de___/___/____ a 

___/___/____durante a realização do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

_________________, ____ de __________2021. 

__________________________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

7. ATESTADO MÉDICO 

Declaro para os devidos fins que o menor acima citado está em pleno gozo de saúde e em condições físicas de participar do 

Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, não havendo qualquer tipo de impedimento ou restrição à prática de 

atividades físicas e artísticas. 

_________________, ____ de __________2021. 

______________________________________________________________________________ 

Assinatura do Médico/CRM 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II – TERMO PARA ACOMPANHANTES DE ESTUDANTES 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO, RESPONSABILIDADE E CESSÃO DE DIREITOS PARA ACOMPANHANTES DE 
ESTUDANTES DESTAQUES NO CONCURSO CÊNICO-LITERÁRIO SEDUC/GO EDIÇÃO 2022 

 

Eu_________________________________________________________________________________________, 

RG___________________________, CPF _____________________________, telefone (     )_______________, 

endereço______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________cidade_____________________, UF 

_________________________ (  )representante legal do/a menor,   (  )professor/a,  (  )coordenador/a da UE   (  ) gestor/a da UE, 

ou ( )representante da CRE na condição de acompanhante do/a estudante_______________________________ 

_____________________________________________________________________RG______________________, 

CPF______________________. 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, eu declaro que: 

1. Tenho pleno conhecimento do Edital do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022, disponível no site do concurso 

www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literário . 

2. Estou ciente das obrigações e de acordo com as responsabilidades a mim conferidas enquanto acompanhante do/a estudante 

acima citado. 

3. Comprometo-me a permanecer com o/a estudante durante toda sua participação nas atividades propostas no decorrer da 

programação do evento, seja ensaios, transporte, hospedagem, alimentação, apresentação, cerimônia pública de premiação ou 

passeios. 

4. Por meio da assinatura do presente termo, autorizo em caráter universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a 

SDEAE e SEDIEF da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, ou terceiros por estes devidamente autorizados, em Goiás, 

no Brasil e/ou exterior, o direito de usar o nome, voz e imagem, material biográfico, declarações, gravações, entrevistas e 

endossos dados pelo participante ou a ele atribuíveis, inclusive para fins comerciais, durante o Concurso, seja durante os ensaios, 

o transporte, a hospedagem, a alimentação, a apresentação, ou  a cerimônia pública de premiação em qualquer suporte existente 

ou que venha a ser criado, para divulgação e promoção nas mídias e para o material a ser captado pelas TVs na transmissão, 

exibição e reexibição, no todo, em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, sem limitação de tempo ou de número de vezes, 

sem qualquer restrição de prazo, a título gratuito, pelo que nenhum pagamento será devido pela Secretaria de Estado da 

Educação de Goiás à mim (Autorizante), a qualquer tempo de título.  

5. Isento os organizadores do Concurso de qualquer responsabilidade por danos eventualmente causados a mim no decorrer 

do Concurso Cênico-Literário SEDUC/GO edição 2022. 

__________, _____ de__________________de 2021  

 

_____________________________________________________________________________________ 
Assinatura do/a (   )representante legal do/a menor ou  (   )professor/a ou  (   )coordenador/a da UE ou (   )gestor/a da UE ou (  )representante da CRE         

 

 

http://www.webzinecirandaarte.com.br/cenico-literário

