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CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS 2019 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITABERABA, TORNA 

PÚBLICO O PRESENTE EDITAL PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE 

QUADRILHAS JUNINAS, QUE ACORRERÁ DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 

(ARRAIÁ DA ITA/SÃO JOÃO DE ITABERABA -2019) 

 

1 - DA FINALIDADE 

O Concurso de Quadrilhas tem por finalidade valorizar, difundir e incentivar uma 

das mais populares manifestações culturais da época junina – A QUADRILHA. 

 

2 – DOS PARTICIPANTES 

2.1. Poderão participar do Concurso de Quadrilhas Juninas de Itaberaba, moças 

e rapazes maiores de 12 anos desde que façam suas inscrições de acordo com 

os itens deste regulamento. Os grupos devem ser constituídos no mínimo por 10 

pares e no máximo 20 pares. E só poderão participar Quadrilhas Juninas do 

município de Itaberaba. 

2.2. As Quadrilhas serão responsáveis pelas músicas durante as apresentações, 

utilizando-se de CD ou Pendrive. As Quadrilhas que utilizarem CD´s gravados 

deverão comparecer ao local trazendo duas cópias do material a ser 

executado, com meia hora de antecedência do horário de sua apresentação. 

2.3. O não comparecimento dos representantes das quadrilhas para testar o CD, 

conforme estabelecido no item anterior, desobriga a Coordenação do Concurso 

de qualquer falha que venha a ocorrer com a execução do material no momento 

da apresentação. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 
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3.1. As inscrições serão realizadas de 15 a 30 de maio de 2019, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação. 

3.2- No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes dados: 

a) Nome completo da quadrilha, data, nome do responsável legal e no mínimo 2 

(dois) contatos do mesmo e a relação de componentes do grupo. 

3.3- Ao se inscrever, o grupo de quadrilha junina recebe da Comissão 

Organizadora uma autorização para retirada de numerário para ajuda de custo 

que será liberado dia 03 de junho, na Secretaria Municipal de Cultura, mediante 

cópia da ficha de inscrição.  

3.4- O valor da ajuda de custa é $ 1.000,00 para cada Quadrilha inscrita. 

3.5 – O grupo de quadrilha junina que não se apresentar, por qualquer motivo, 

deverá devolver o dinheiro recebido referido a ajuda de custo. 

 

4 – DA SELEÇÃO 

 

4.1. A ordem de apresentação será definida no dia da apresentação, em sorteio, 

com a presença dos representantes das quadrilhas. 

EM NENHUMA HIPÓTESE AS QUADRILHAS PODERÃO ALTERAR OS 

HORÁRIOS DE SUAS APRESENTAÇÕES, DEFINIDOS NO SORTEIO. 

 

5 – DAS APRESENTAÇÕES 

 

5.1. As apresentações serão no dia 21 DE JUNHO DE 2019, às 18h e 30 min, 

no circuito do Arraiá da Ita/São João de Itaberaba. 

5.2. As quadrilhas deverão estar no local da concentração, com todos os 

componentes, 30 (trinta) minutos antes do horário pré-estabelecido no sorteio 
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realizado para ordem de apresentação, devendo um representante de cada 

quadrilha se apresentar à produção do Concurso. 

5.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização pela quadrilha de 

propagandas políticas (partidos, candidatos, etc.), propagandas comerciais e/ou 

afins, qualquer que seja o seu tipo ou forma, escrita ou falada. Caso a Quadrilha 

tenha alguma dúvida ao disposto neste item, deverá procurar os organizadores 

do evento. A Quadrilha que descumprir esta determinação será 

automaticamente desclassificada. 

5.4. As três quadrilhas vencedoras receberão os troféus após a final do concurso. 

5.5. O casal de noivos mais votados ganhará um troféu. 

5.6. O melhor marcador receberá um troféu. 

 

6 – DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO 

 

6.1. A comissão julgadora será composta por 5 (cinco) membros, selecionados 

e convidados pela Secretaria Municipal de Educação, sendo vedada a 

participação de quadrilheiro.  

6.2. Para apuração do resultado será computado o somatório de todas as notas 

atribuídas a cada quesito em julgamento. Em caso de empate entre 02 (duas) ou 

mais quadrilhas, o critério de desempate será o da maior soma obtida por 

quesito, obedecendo à seguinte ordem: COREOGRAFIA, FIGURINO, CASAL 

DE NOIVO, MARCADOR E CONJUNTO. 

6.3. De uma Quadrilha Junina para outra, haverá um intervalo de 05 (cinco) 

minutos, ficando o presidente da mesa autorizado para dar início à apresentação, 

assim que completar o tempo do intervalo. 

Parágrafo único: Ao ser anunciada pelo locutor do Evento, a Quadrilha terá 01 

(um) minuto para iniciar a sua apresentação. Se a mesma ultrapassar o tempo 

determinado, perderá 02 (dois) pontos para cada minuto excedido. 
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6.4. Para cada item em julgamento serão atribuídas notas de 05 (cinco) a 10 

(dez), não podendo haver fracionamento. 

Observação: A Quadrilha que deixar de apresentar qualquer um dos itens em 

julgamento, receberá nota 0 (zero) no item faltante. 

6.5. Os itens em julgamento são os seguintes: 

a) COREOGRAFIA: Julga-se diversidade das coreografias, graça, leveza, 

elegância e criatividade dos passos. 

b) FIGURINO: Julgam-se a harmonia e o equilíbrio no uso das cores, 

valorizando-se a criatividade, o material utilizado, a confecção e a sintonia com 

o tema apresentado. 

d) CASAL DE NOIVO: Será observada a animação, a simpatia, a harmonia e o 

entrosamento do casal ente si, com a quadrilha e com o marcador. Será 

observada também a espontaneidade e a interatividade com o público. O Casal 

de noivos deve estar bem trajado. 

e) MARCADOR: Será julgado pela empolgação, liderança, desenvoltura, 

criatividade e clareza. 

f) CONJUNTO: Neste item julgam-se animação, organização, evolução dos 

passos, harmonia, entrada e saída do arraial. 

6.6. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo a nenhum 

participante, contestações verbais ou de caráter jurídico. 

 

7 – DA PREMIAÇÃO 

 

7.1 Premiação da Quadrilha Junina: 

1º LUGAR – UM TROFÉU 

2º LUGAR – UM TROFÉU 

3º LUGAR – UM TROFÉU 
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7.2. Melhor casal de noivos: 

 1º LUGAR – UM TROFÉU 

 

7.3. Melhor marcador: 

 1º LUGAR – UM TROFÉU 

 

 

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. Ao fazerem as inscrições, todos os componentes das Quadrilhas estarão, 

automaticamente, cedendo para o Concurso de Quadrilhas Juninas de 

Itaberaba, todos os direitos relativos à imagem e som, que poderão ser 

utilizados, sem que seja devida qualquer remuneração aos participantes. 

8.2. A quadrilha ou componente que, de alguma forma, perturbar a ordem dentro 

ou fora da área do arraial ou diante de outra concorrente, será automaticamente 

desclassificada pela coordenação do evento e ainda ficará impossibilitada de 

participar do Concurso no ano seguinte. 

8.3. É vedada a utilização de fogos de artifícios e similares dentro do arraial, 

antes, durante, ou após a apresentação dos participantes. Será feita exceção ao 

uso de traques de massa, também conhecidos como chumbinho. A quadrilha 

que descumprir esta determinação será desclassificada. 

8.4. Não será permitida a entrada no arraial de nenhum material que possa 

ameaçar a segurança física dos participantes do evento. O descumprimento 

desta determinação também acarretará na desclassificação da quadrilha. 

8.5. Não será permitido às quadrilhas qualquer contato com os jurados antes do 

resultado oficial do julgamento; 

8.6. Para aplicação das penalidades descritas no item acima, considera-se o 

horário pré-estabelecido no Sorteio de Ordem de Apresentação, não cabendo 

qualquer argumentação contrária. 
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8.7. Cada Quadrilha Junina terá o tempo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos 

para a apresentação incluindo o casamento. O grupo perderá um ponto para 

cada minuto maior que o determinado de sua apresentação. 

8.8. As apresentações somente serão autorizadas se as mesmas estiverem 

devidamente identificadas e na quantidade de componentes pré-estabelecidos. 

8.9. À coordenação do evento é conferido o direito de alterar ou acrescentar 

medidas que se fizerem necessárias ao bom andamento do Concurso. 

8.10. Os direitos de utilização da imagem dos participantes do Concurso, para 

fins promocionais, jornalísticos e publicitários, serão de uso exclusivo da 

Comissão Organizadora do Concurso de Quadrilhas Juninas de Itaberaba 

(Prefeitura Municipal de Itaberaba), sem que qualquer remuneração seja devida 

à quadrilha ou a terceiros. 

8.11. Os recursos necessários para a realização desse Concurso ocorrerão por 

conta das cotações próprias. 

8.12. Os casos omissos serão resolucionados pela comissão organizadora. 

Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as 

condições previstas no presente regulamento. 

                                        

 

                                 Presidente da Comissão Organizadora 
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CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS - 2019 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

NOME DO GRUPO DE QUADRILHA 

 ______________________________________________________________. 

RESPONSÁVEL: 

_______________________________________________________________. 

ENDEREÇO: ________________________________BAIRRO: ___________ 

CATEGORIA     LIVRE_____________________________________________ 

TELEFONE:         ____________________EMAIL:_______________________ 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com todos os Artigos do Edital, e que as informações 

acima são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

    Assinatura do responsável 
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RELAÇÃO DOS INTEGRANTES:  

 

 

1. ___________________________________________________ RG:___________ 

2. ___________________________________________________ RG: __________ 

3. ___________________________________________________ RG: __________ 

4. ___________________________________________________ RG: __________ 

5. ___________________________________________________ RG: __________ 

6. ___________________________________________________ RG: __________ 

7. ___________________________________________________ RG: __________ 

8. ___________________________________________________ RG: __________ 

9. ___________________________________________________ RG: __________ 

10. __________________________________________________ RG: __________ 

11.___________________________________________________RG: __________ 

12. ___________________________________________________ RG: _________ 

13.___________________________________________________ RG: __________ 

14.___________________________________________________ RG: __________ 

15.___________________________________________________ RG: __________ 
 
16. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
17. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
18.___________________________________________________ RG: _________ 
 
19. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
20. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
21. __________________________________________________   RG: _________ 
 
22. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
23. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
24. ___________________________________________________ RG: _________ 
 
25. ___________________________________________________ RG: _________ 
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26. __________________________________________________  RG: _________ 
 
27. _________________________________________________ RG: _________ 
 
28. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
29. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
30. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
31. ________________________________________________  RG: ____________ 
 
32. ________________________________________________   RG: ___________ 
 
33. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
34. ________________________________________________  RG: ____________ 
 
35. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
36. _______________________________________________     RG: ___________ 
 
37. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
38. _________________________________________________  RG: __________ 
 
39. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
40. _________________________________________________ RG: ___________ 
 
 
 
 
 
 
       ENTREGAR FICHA DE INSCRIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

 
Itaberaba, ______, de ____________ de 2019. 

 

_______________________________________________________________ 

Presidente da Comissão Organizadora 


