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REGULAMENTO DO CONCURSO DE DANÇA 

 

O Concurso de Dança é um evento de caráter cultural, que em 2022, ocorrerá na Quadra de Esporte 

da Unidade Escolar do Podium, Rua Fabiana, no Bairro Jardim Mayra, Nova Maringá - MT. 

 Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação no 1º Concurso 

de Dança. 

1. DA DATA 

1.1. No dia 20 de Abril de 2022 com inicio as 18h00min serão apresentadas, julgadas e premiadas as 

apresentações. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 A participação do concurso é restrita aos cidadãos do município de Nova Maringá/MT, podendo 

qualquer pessoa física participar, não importando sexo, idade, origem, com apenas uma 

apresentação inscrita em uma das duas categorias: 

a) Dupla/Casal (adulto ou infantil); 

b) Grupos mistos (adulto ou infantil). 

2.2 A apresentação poderá ser dupla ou em grupo (máximo 8 membros). 

2.2 Cada Grupo ou Casal/dupla poderá concorrer com a participação em apenas uma apresentação 

de dança. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições são gratuitas. 

3.1.1 As inscrições serão limitadas, para o 1° Concurso de Dança será ofertado apenas 15 vagas.  

3.2 O período de inscrição inicia-se no dia 04 de Abril de 2022 das 07h00min as 11h00min, das 

13h00min as 17h00min e encerra às 11h00min do dia 19 de Abril de 2022 (horário local). 

3.3 Para efetivar a inscrição os participantes deverão comparecer a sede da Prefeitura com os 

seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição: conforme modelo em Anexo I. 

b) Termos de cessão de direitos de imagem assinados conforme modelo em Anexo II, Anexo III ou 

Anexo IV. 

3.3.1 Fichas e anexos estarão impressos e disponíveis na recepção da Prefeitura. 
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3.4 As coreografias serão apresentadas a equipe técnica do evento no dia 19 de Abril de 2022 das 

13h00min as 17h00min na unidade Escolar do Podium, Rua Fabiana, no Bairro Jardim Mayra, Nova 

Maringá – MT, para fins de julgamento da Musica que será apresentada. 

3.5 A ordem da Apresentação será através de sorteio no dia 20 de Abril de 2022.  

3.6 A dança a ser apresentada não poderá ser vulgar, as músicas não poderão ter conteúdo 

explícito, gestos ou cenas abusivas, apelativas, a letra da música não poderá haver palavrão, 

xingamento, ofensas, injúria, agravo, ultraje ou afronta ou violência verbal. 

3.7 A Equipe ou Dupla/Casal que precisar de ajuda na confecção ou customização das roupas de 
figurinos, podem estar procurando o CRAS, a equipe de costura estarão à disposição. 
 

4. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

4.1 Ao se inscrever, o candidato tem plena convicção de que autoriza a veiculação, em qualquer 

mídia da Prefeitura Municipal de Nova Maringá. 

5. DAS APRESENTAÇÕES 

5.1 As performances não poderão ultrapassar o tempo máximo de 15 minutos. 

5.2 Os participantes deverão chegar com 1 hora de antecedência para o início das apresentações. 

5.3 Os participantes que utilizar gestos, palavras ou termos que se assemelham a xenofobia, baixo 

calão ou qualquer tipo de ofensa, será automaticamente excluída do certame. 

6. DO JULGAMENTO 

6.1 O júri será composto por 3 membros que elegerão dentre todos os trabalhos inscritos, os dois 

melhores de cada categoria, considerando, criatividade, Caracterização/Figurino, 

Harmonia/Integração/ritmo, Coreografia, Desenvoltura corporal/Performance, execução e 

conteúdo dos movimentos. 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1 Serão premiados os 2 vencedores de cada categoria. O 1º e o 2º colocado receberão (grupo ou 

casal) um prêmio em dinheiro estipulado em R$ 500,00 (quinhentos Reais) e um certificado de 

participação. 

7.2 Os ganhadores deste 1° Concurso de Dança, serão automaticamente classificados para 

participarem e concorrerem no 2° Concurso de Dança. 

7.2.1 O concurso ocorrerá a cada bimestre do Ano de 2022, podendo os ganhadores dos concursos 

anteriores participarem automaticamente das eliminatórias. 



 

Av. Amos Bernardino Zanchet, n° 50E, Centro, Nova Maringá-MT,                    
Fone/Fax (66) 3537-1100, CEP: 78.445-000 
 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso que 

será nomeada através de Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

8.2 A simples inscrição do participante já é válida como contrato de adesão e aceitação às regras 

deste Regulamento. 

 

 

Nova Maringá - MT, 05 de Abril de 2022. 

 

 

 

________________________________ 
ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE 

PREFEITA MUNICIPAL 
2021/2024 
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ANEXO I 

 

Ficha de Inscrição para o 1° Concurso de Dança 2022 

Nome Principal:             

          Endereço:             

 N° de telefone:       Cidade:     
 

CATEGORIA 
 

Casal/DUPLA (  )     Grupo (  ) 

Nome do Grupo: __________________ 
 

NOME DOS COMPONENTES: 

  

  

  

  

  

  
 

Estilo de Música: ______________________ 

Nome da Música:_______________________ 

 
A música para a apresentação deverá ser entregue com antecedência a equipe 

organizadora, As apresentações deveram ser apresentadas a equipe técnica do evento no dia 19 

de Abril de 2022 das 13h00min as 17h00min na unidade Escolar do Podium, Rua Fabiana, no Bairro 
Jardim Mayra, Nova Maringá – MT, para fins de julgamento da Musica que será apresentada, 
(  ) li e concordo com o Termo de Regulamento do Concurso. 

 

 

__________________________ 

Responsável pela Inscrição 

 

 

IDADE: 
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ANEXO II (Adulto) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Neste ato, Eu ___________________________________________________________nacionalidade 

________________, estado civil ___________________, portador da cédula de identidade RG 

nº._____________________ , inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________, 

AUTORIZO o uso da minha imagem através de fotografia, video, impressão off-set, tipográfica, 

reprográfica, slides, ou outro qualquer processo análogo, para divulgação comercial, cultural e ou 

publicitaria das atividades do município, através de cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, etc., 

bem como todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes, estando ciente 

desde já, que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de 

valor antecipado ou posterior pelo uso de minha imagem, sendo a presente autorização feita de 

modo gratuito e permanente. 

____________________________ - MT, dia ______ de Abril de 2022. 

 

 

 

 

________________________________ 

(assinatura) 
 

Telefone p/ contato: (     ) 
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ANEXO III (Menores de Idade) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Na qualidade de responsável pelo menor abaixo qualificado, autorizo o uso de imagem do 

mesmo através de fotografia, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro qualquer 

processo análogo, para divulgação comercial cultural e ou publicitaria das atividades do município, 

através de cartazes, folhetos, outdoors, webs-site, etc., bem como todo e qualquer trabalho 

artístico e literário, respeitadas as diretrizes fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estando ciente desde já, que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou 

pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente autorização 

feita de modo gratuito e permanente. 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 

___________________________________________________________________ 

CPF DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR __________________/ UF ________ 

 

NOME COMPLETO DO MENOR 

 ___________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO DO MENOR _____/______/________ 

 

____________________________ - MT, dia ______ de Abril de 2022. 

 

 

________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO IV (Menores de Idade) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

 
Na qualidade de responsável pelo menor abaixo qualificado, autorizo a sua participação no 

1º Concurso de Dança de 2022, realizada na Quadra de Esporte da Unidade Escolar do Podium, Rua 

Fabiana, no Bairro Jardim Mayra, Nova Maringá – MT, Declaro através desta autorização, estar 

ciente de todos os procedimentos legais que assumo desde já em virtude da presente autorização, 

por esclarecimento prévio de todas as minhas dúvidas, de quaisquer responsabilidades cabíveis 

neste caso. 

Data de validade da presente autorização: Durante a realização do evento. 

 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL 

___________________________________________________________________ 

CPF DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL ___________________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR __________________/ UF ________ 

 

NOME COMPLETO DO MENOR 

 ___________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO DO MENOR _____/______/________ 

 

____________________________ - MT, dia ______ de Abril de 2022. 

 

 

 

________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 


