
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE JINGLE 

 

 

O presente Regulamento torna público a abertura do Concurso (Municipal) para escolha do Jingle da 

coleta seletiva dos resíduos do município de Porto União.  

 

1 DOS OBJETIVOS E PARTICIPANTES 

 

1.1 A organização e realização do Concurso estão sob responsabilidade do  Conselho Municipal do 

Meio Ambiente Porto União – SC. 

1.2 O concurso para escolha do “Jingle da coleta seletiva dos resíduos do município de Porto 

União” tem como objetivo: 

I – Maior envolvimento da comunidade com relação a importância da reciclagem para o meio 

ambiente; 

II – Criar um Jingle com duração de 30 a 45 segundos que apresente a necessidade de uma 

mudança rápida no modo como estamos lidando com o meio ambiente, especificamente sobre a 

necessidade de melhoria na separação dos resíduos por parte da população; 

III – Despertar e conscietizar a população em geral, para que tenham seus pensamentos voltados 

para o respeito a natureza e sobre sua contribuição para o bem estar das pessoas;  

IV – Ter o Jingle como veículo de divulgação durante o ano de 2022, nas redes sociais e em 

todos os meios de comunicação, inclusive nas festividades, eventos e solenidades realizados pela 

Prefeitura do Município de Porto União; 

V – As composições inscritas deverão obedecer de forma única e exclusivamente ao tema 

“Coleta seletiva dos resíduos do município de Porto União”, contendo características locais. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderão participar do concurso: 

I - Estudantes das escolas públicas municipais de Porto União que estejam cursando o 9º ano. 

II - Os concorrentes poderão submeter uma proposta na modalidade individual. 

2.2 Os alunos terão o período de 27 de Junho de 2022 até o dia 10 de Agosto de 2022 para fazer a 

inscrição e envio do formulário através do e-mail comdema.portouniao@gmail.com Concurso do 

Jingle. 

2.3 No e-mail, deve constar o arquivo de áudio (.mp3), o arquivo da letra do jingle (em dois 

formatos: .pdf e .doc) e a ficha de inscrição que consta no Anexo II deste edital. 

 

3 DA PROPOSTA 

3.1 Todos os Jingles deverão ser originais e criações dos próprios concorrentes. 

3.2 A Comissão Organizadora e Julgadora estarão eximidas de qualquer ônus relativos à 

responsabilidade por plágio ou quaisquer arguições relativas à autoria da peça inscrita. 

3.3 As propostas devem representar a importância da reciclagem para o meio ambiente. Tendo como 

palavras-chave: Porto União/SC, coleta seletiva, reciclagem e meio ambiente. 

3.4 Os Jingles devem ser de clara compreensão, com os pormenores julgados convenientes para 
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um melhor entendimento do público em geral. 

3.5 O Jingle deve expressar a necessidade de uma mudança rápida no modo como estamos 

lidando com a separação dos resíduos sólidos no munícipio, ser bem-humorado e alegre. A 

parte musical do Jingle será um dos quesitos de julgamento. 

3.6 O Jingle deve ser identificado por um título. 

3.7 O áudio (.mp3) submetido na inscrição deve ter qualidade suficiente para uma boa 

compreensão do Jingle. A letra deve ser entregue em formato .pdf e .doc, junto a inscrição 

que   consta no Anexo II deste edital. 

 

4 DA ESCOLHA 

4.1 A escolha do Jingle será realizada no período de 11 de Agosto até 25 de Agosto de 2022. 

4.2 As propostas serão avaliadas por uma banca composta por 3 (três) julgadores com 

conhecimento na área, escolhidos pela Comissão Organizadora. 

4.3 A composição da comissão julgadora será oportunamente divulgada no site oficial da Prefeitura 

Municipal. 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora do Evento pode desclassificar previamente 

propostas que denigram, ofendam ou contrariem princípios éticos, legais e/ou jurídicos. 

4.4 Os critérios de avaliação a serem adotados serão: 

 

a) Criatividade – Peso 0 a 10 pontos; 

b) Originalidade – Peso 0 a 10 pontos; 

c) Coerência/Adequação com o tema proposto- Peso 0 a 10 pontos; 

d) Afinação – Peso 0 a 10 pontos. 

 

4.5 O nome do vencedor será divulgado no dia 26 de Agosto de 2022 pelos organizadores do evento, 

através da página do Facebook e site oficial da Prefeitura Municipal: 

https://www.portouniao.sc.gov.br/. 

4.6 O Jingle selecionado será gravado em estúdio para ser veiculado nas mídias sociais divulgando 

o mesmo. 

 

5 DA PREMIAÇÃO 

 

5.1 A premiação dos vencedores será realizada posteriormente em data e local a ser divulgado no dia 

26 de agosto de 2022. 

5.2 A premiação oferecida aos finalistas será:  

 

1º colocado: Bicicleta 

2º colocado: Tablet 

3º colocado: Fone de ouvido Bluetooth 

 

5.3 Será emitido certificado de participação a todos os participantes. 
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6 DA CESSÃO DE DIREITOS 

6.1 Todos os concorrentes, ao submeterem propostas cedem os direitos de uso do material para o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA, sem quaisquer ônus para o mesmo. 

6.2 O COMDEMA poderá utilizar o áudio da proposta vencedora para ações de divulgação de 

qualquer espécie, possuindo total liberdade para o uso. 

 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O autor do áudio vencedor deve estar disponível para aceitar as adaptações necessárias, no 

sentido de viabilizar a utilização do seu áudio/imagem em diferentes aplicações. 

7.2 Todas as dúvidas em relação ao concurso devem ser encaminhadas por e-mail para o 

endereço comdema.portouniao@gmail.com ficando expressamente sabido que a participação neste 

concurso implica a aceitação deste regulamento. 

7.3 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora e ou pela Comissão Julgadora. 

 

 

Porto União, _____ de Junho de 2022. 

 

 

 

 

 

DANIEL DALGALLO 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente Porto União - SC 
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CRONOGRAMA DO CONCURSO DE JINGLE 

 

 

 

ETAPAS/ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO 

Período de inscrição 27 de Junho a 10 de Agosto 

de 2022  

Período de avaliação das propostas 11 de Agosto a 25 de 

Agosto de 2022 

Divulgação do vencedor 26 de Agosto de 2022 



 

 

 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Modalidade Individual

 

Nome do participante aluno e da instituição e série. 

 

Aluno   

 

Instituição.   

 

Série.   

 

Telefone _______________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________ 

 

 

Título do jingle: 

 

 

 

Declaração: Declaro estar ciente e de acordo com todos os itens do regulamento do edital de 

concurso do jingle da COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS DE PORTO UNIÃO. 

 

Data:____/___/_______ 

 

Assinatura: ________________________________________ 



 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENVIO: 

 

- Ficha de inscrição 

- Título e letra escrita do jingle (em dois formatos de arquivos: .pdf e .doc) 

-  Arquivo em áudio do jingle (.mp3) 

 


