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EDITAL

EDITAL DO CONCURSO DE DANÇA

“FORRÓ DE LASSANCE 2022”

EDIÇÃO ÚNICA

A Prefeitura Municipal de Lassance através das Diretorias Municipais do Patrimônio

Histórico, da Cultura e do Turismo e de Comunicação, torna pública a abertura de

inscrições e convida os interessados a participarem do Concurso de Dança “FORRÓ DE

LASSANCE 2022” – Edição Única.

1. DO OBJETIVO

1.1.Ao realizar o Concurso de Dança, a Prefeitura Municipal de Lassance através

das Diretorias envolvidas buscam ainda promover o patrimônio histórico,

incentivar o uso e resignificação dos espaços da cidade, estimulando a

criatividade, a interação e a difusão da produção audiovisual e fotográfica, com

educação patrimonial como vetor de empoderamento da população estimulando

o pertencimento identitário com o nosso gingado local para projeção ao turismo.

2. DO TEMA DO CONCURSO

2.1. O Concurso de Dança tem como tema: “FORRÓ DE LASSANCE 2022”. As

Danças deverão retratar as músicas do cantor Zé Felipe que se apresentará

durante o evento, e deverão ainda acontecer nos atrativos turísticos naturais,

culturais e patrimoniais, enfatizando o potencial turístico e de memória

individual e coletiva do município.
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3. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA

CONCORRER A PREMIAÇÃO

3.1. Poderão inscrever-se no Concurso de Dança todos os interessados, acima de 14

(quatorze) anos, desde que devidamente representados pelos responsáveis em

havendo necessidade.

3.2. As inscrições para o Concurso de Dança “Forró de Lassance 2022” serão

gratuitas.

3.3. Não poderão participar do concurso as pessoas que façam parte da Comissão

Organizadora do Forró, bem como seus cônjuges, ascendentes, descendentes ou

colaterais, até o primeiro grau, ou quem direta ou indiretamente esteja envolvido

com a realização do evento.

3.4. Ao disponibilizarem os vídeos para o concurso cumprindo os requisitos dos

itens 2.1; 3.6; 3.7 e 4.2, os participantes concretizarão sua inscrição no edital e

autorizarão tacitamente sua utilização pela Prefeitura Municipal de Lassance

para a promoção patrimonial e turística do município através das suas mídias

sociais ou qualquer outro meio de comunicação, ou mesmo arquivos municipais,

sem que lhe implique em quaisquer ônus decorrentes da utilização das imagens.

3.5. Cada concorrente poderá concorrer com apenas um vídeo, sendo que quanto

maior o engajamento, mais chances terão de ganhar.

3.6. Cada vídeo deverá ter no mínimo 30 segundos e deverão evidenciar pontos de

patrimônio histórico, cultural e turístico do Município;

3.7.Constitui requisito obrigatório a produção de vídeos em formato digital e o

encaminhamento dos vídeos para o email forrodelassance2022@gmail.com,

obrigatoriamente com as seguintes informações no corpo do email:

a) NOME COMPLETO;

b) Nº do documento de Identidade e do CPF;

c) Endereço completo;

d) Telefone com DDD;

e) Data de nascimento completa( se for menor, obrigatória a

autorização do responsável legal);

f) Endereço da rede social do participante com o @nomedoperfil
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3.8.Não cumprindo os requisitos dos itens 2,1; 3.6, e 4.2, os participantes serão

desclassificados para fins da premiação, persistindo os direitos de utilização das

filmagens sem ônus pela Prefeitura Municipal.

3.9.Para o envio por e-mail, o participante deve colocar todas as informações

solicitadas no item 3.6 e 4.2 deste regulamento, no corpo do e-mail.

3.10. Serão admitidos vídeos capturados por câmera filmadora, telefone celular,

tablets e etc., desde que apresentem a resolução razoável para ser divulgada.

3.11. Não serão aceitos vídeos que já tenham sido publicados ou que já tenham,

em quaisquer instâncias, sido premiadas até a data de inscrição neste Concurso.

3.12. Os vídeos classificados em 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, obrigatoriamente,

farão parte das publicações do feed e/ou story do perfil oficial de promoção do

turismo, cultura e patrimônio do município de Lassance-MG, @visitelassance e

do perfil institucional @prefeituradelassance, no Instagram e Facebook.

3.13. Serão publicados vídeos de participantes que não sejam classificados nos 1º,

2º e 3º lugar no feed e/ou story do perfil oficial de promoção do turismo, cultura

e patrimônio do município de Lassance-MG, @visitelassance e do perfil

institucional @prefeituradelassance, sem, contudo, direito à premiação. Nesse

caso, o participante receberá menção honrosa dos créditos de imagem.

3.14. Nas gravações não serão admitidas nenhum tipo de nudez, propagação ao

ódio e/ou apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarros ou outras drogas.

4. DO PRAZO DE ENVIO

4.1. Os vídeos poderão ser enviados no período de 07/07/2022 até às 23:59h ao dia

20/07/2022, através do e-mail forrodelassance2022@gmail.com, devendo o

participante informar no corpo do e-mail os dados indicados no item 4.2.

4.2. Independente da postagem, para identificação do autor, o e-mail deverá conter,

obrigatoriamente, todas as seguintes informações e declarações:

a) nome completo do autor/responsável pelo vídeo;

b) número de CPF;
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c) data de nascimento, completa( se for menor, obrigatória a autorização do

responsável legal);

d) endereço completo;

e) DDD + telefone de contato;

f) e-mail;

g) link do perfil da rede social; (Instagram e Facebook)

4.3. A inscrição será efetivada a partir do recebimento do e-mail de confirmação.

4.4. A falta de veracidade quanto a qualquer informação implicará automática

exclusão do participante no concurso.

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS VÍDEOS

5.1. Os vídeos serão analisados pelas Diretorias Municipal do Turismo e de

Comunicação, somente quanto ao cumprimento das normas e exigências do

edital.

6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1. Antes da divulgação dos resultados, os vencedores serão contatados para

confirmação da veracidade das informações contidas no email.

6.2. Vencerá o vídeo com mais curtidas na página oficial @prefeituradelassance.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1. A premiação será destinada ao autor do vídeo;

7.2.Os três (1º, 2º e 3º), classificados terão acesso ao cantor Zé Felipe para uma foto

em ocasião a ser formulada pelos organizadores do evento.

7.3. A premiação seguirá, respectivamente:

A. 1º lugar receberá o valor de R$ 1.000,00;

B. 2º lugar receberá o valor de R$ 500,00;

C. 3º lugar receberá o valor de R$ 250,00.

7
Av. Nossa Senhora do Carmo, 721, Centro de Lassance/MG - CEP: 39.250-000



8. DO USO DE IMAGEM

8.1.A Prefeitura Municipal de Lassance poderá utilizar todas as imagens que

concorrerem no concurso, total ou parcialmente, para ilustrar publicações, sejam

elas impressas ou eletrônicas, independentemente de qualquer licença,

remuneração ou pagamento ao(a) autor(a). A presente autorização é concedida a

título gratuito, abrangendo o uso das imagens em todo o território nacional e no

exterior.

8.2.Em face da cessão de direitos autorais e patrimoniais, a Prefeitura Municipal

poderá conferir as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição,

sem qualquer restrição de espaço, tempo, quantidade de exemplares, número de

veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, desde que preservadas

as menções aos nomes dos autores.

8.3.A Prefeitura Municipal de Lassance não se responsabilizará pelo uso de imagem

das pessoas filmadas, cabendo exclusivamente ao autor das imagens obter as

autorizações necessárias, bem como responder pelas implicações legais em caso

de questionamentos judiciais ou extrajudiciais.

8.4.A Prefeitura Municipal de Lassance não se responsabilizará por nenhuma

reclamação ou queixa com relação aos direitos de imagens daqueles que

apareçam nos vídeos a serem publicados ou exibidos. Essa responsabilidade será

única e exclusiva dos(as) autores(as) das imagens.

8.5.É de inteira responsabilidade do proponente a autoria das imagens inscritas,

sendo automaticamente excluído do certame em caso de identificação de plágio.

9. DO RESULTADO DO CONCURSO DE DANÇA

9.1.A publicação do resultado do concurso se dará no palco do Forró no dia

05/08/2022, e posteriormente através das mídias sociais da

@prefeituradelassance e via contato telefônico/e-mail.

9.2.Os ganhadores serão informados, através do contato telefônico sobre a entrega

da premiação, que ocorrerá na semana seguinte ao dia 09/08/2022.

8
Av. Nossa Senhora do Carmo, 721, Centro de Lassance/MG - CEP: 39.250-000



9.3.Para os vencedores que residirem em outro município ou estado, a premiação

será efetuada por transferência bancária eletrônica para apenas a conta corrente

ou poupança nominal do ganhador.

9.4.A participação no concurso implica a aceitação integral deste edital. O

desrespeito às suas disposições acarretará exclusão do concorrente.

9.5.Não serão devolvidos aos candidatos os arquivos dos vídeos.

9.6.A Prefeitura Municipal de Lassance não se responsabilizará por quaisquer custos

despendidos pelos participantes para inscrição, confecção e envio dos vídeos

relacionados ao Concurso.

9.7.Os casos omissos serão resolvidos pelas Diretorias envolvidas.

Lassance, 06 de julho de 2022

_____________________________
Paulo Elias

Prefeito Municipal

_____________________________
Dayanna Soares de Carvalho

Diretoria Municipal do Patrimônio Histórico, da Cultura e do Turismo
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E USO DE IMAGEM

Eu, (nome completo)_____________________________________________________, (nacionalidade)

_________________________, (estado civil) __________________________ , (profissão)

_________________________________________, titular da cédula de identidade RG

n°_____________________________ e CPF n°_____________________________, como representante

legal do menor abaixo referido,

AUTORIZO EXPRESSAMENTE

A participação do menor (nome completo) ________________________________________, sob o n° do

RG _____________________________, com data de nascimento em __________________ e ________

anos de idade, a participar do evento denominado “CONCURSO DE DANÇA FORRÓ DE

LASSANCE 2022– EDIÇÃO ÚNICA”, organizado pelo (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE

LASSANCE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DOS DIAS 07/07/2022 a 20/07/2022.

Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e qualquer material (como fotos, filmagens e outros

modos de apreensão) destinado à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno da

Prefeitura Municipal de Lassance. A divulgação da imagem dar-se-á por mídia em geral, escrita, falada,

televisiva e eletrônica, de difusão e transmissão, por qualquer meio de comunicação, dentre os quais

citam-se, em rol meramente exemplificativo: redes sociais, rádio, televisão, rede de computadores

(internet ou intranet), obras multimídias, home page, jornais, revistas, boletins, apostilas, livros/livretos,

folhetos, folders, cursos de treinamento, seminários, anúncios, peças publicitárias impressas ou

audiovisuais, CDROM, ilustração de programa de computador, vídeo, catálogo, etc. A presente

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo o

território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque: menção ao evento no sítio

eletrônico da empresa. O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo,
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irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a

respeitarem integralmente os termos e condições aqui estipuladas. Por esta ser a expressão da minha

vontade, declaro que autorizo o uso de imagem e a participação do menor acima descrito sem que nada

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a presente

autorização.

Lassance-MG, ______ de ______________________ de 2022.

_______________________________________________

Nome completo
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