
 

 

FESTIVAL DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DE GOIÁS 

CONCURSO DE CONTADORES DE HISTÓRIAS 

HUGO DE CARVALHO RAMOS 

EDITAL Nº 2/2016, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016, 

RE-RATIFICA O EDITAL N. 1/2016 

 

A Coordenadora Geral do Festival de Contação de Histórias de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE RE-
RATIFICAÇÃO do EDITAL N. 1/2016 do CONCURSO DE CONTADORES DE 
HISTÓRIAS HUGO DE CARVALHO RAMOS, que passa a adotar a seguinte 
redação: 

 

1. DA DENOMINAÇÃO: 

1.1. Nesta edição do Festival de Contação de Histórias de Goiás, o Concurso de 

Contação de Histórias tem sua denominação em homenagem ao escritor e poeta 

Hugo de Carvalho Ramos, um dos maiores autores do Estado de Goiás, tendo em 

vista que, em 2015, completaram-se 120 anos de seu nascimento; em 2016, 95 

anos de sua morte, e, em 2017, vão se completar 100 anos da publicação de sua 

principal obra, Tropas e boiadas. 

2. DOS OBJETIVOS:  

2.1. O Concurso de Contação de Histórias Hugo de Carvalho tem como objetivos 

incentivar a leitura e valorizar a tradição oral entre crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, por intermédio da contação de histórias, e tornar conhecido o potencial 

dos/as contadores/as de histórias do Estado de Goiás e do Brasil, bem como 

divulgar a literatura regional goiana. 
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3. DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:  

3.1. A Contação de Histórias é a arte de narração oral capaz de despertar o 

imaginário do ouvinte por meio da construção de cenários, da imagem dos 

personagens e dos elementos que compõem a narrativa (espaço, tempo, conflito, 

desenlace etc.) mediante a interpretação vocal de histórias. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão se inscrever no Concurso brasileiros/as natos/as ou naturalizados/as 

e/ou estrangeiros/as residentes no Brasil há pelo menos 2 (dois) anos. 

4.2. A idade mínima para participação no Concurso é de 14 (quatorze) anos. 

4.3. A contação será individual, podendo o/a candidato/a receber de terceiros/as 

apenas ajuda técnica para composição do cenário, figurino e adereço da 

apresentação.  

4.3.1. A ajuda técnica referida no item 4.3. será responsabilidade do/a 

próprio/a candidato/a, se for o caso. 

4.4. A temática é livre e o tempo de apresentação deverá ser de, no máximo, 10 

(dez) minutos.   

4.5.  Cada participante poderá concorrer no Festival com a contação de apenas 1 

(uma) história.  

4.6. A história a ser contada pode ser de autoria do próprio participante, ser uma 

produção literária registrada por outros/as autores/as ou ser de domínio público. 

4.7. Poderão ser usados elementos como maquiagem, cenário, figurino, 

fantoches, músicas e figuras, que devem ser providenciados pelos/as próprios/as 

candidatos/as contadores/as.  

4.8. É proibida a participação de funcionários e alunos da Escola Letras de 

Alfenim, de membros da comissão julgadora e de integrantes da equipe de 

organização do evento, bem como de seus familiares em 1º e 2º graus. 

4.9. Os candidatos deverão arcar com eventuais despesas com liberação de 

direitos autorais nos órgãos competentes (ECAD, SBAT ou entidade semelhante). 

Os participantes serão os únicos responsáveis pela autenticidade do texto, bem 

como pela utilização indevida de produções alheias que desrespeite direitos de autor 
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e conexos, e poderão responder civil e criminalmente por eventuais danos causados 

a terceiros/as. 

4.10. Á equipe organizadora do Festival caberão a montagem de som e iluminação, 

a organização do espaço das apresentações e a disposição da plateia. 

4.11. A equipe organizadora do Festival não se responsabiliza pelos gastos com 

transporte, alimentação e estadia dos/as candidatos/as na Cidade de Goiás/GO para 

participação no concurso. 

5. DA INSCRIÇÃO: 

5.1. O período para a inscrição será de 5 de setembro a 26 de outubro de 2016 

(observados os horários do subitem 5.3. deste edital). 

5.2. Para efetuarem sua inscrição, os/as candidatos/as deverão apresentar: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I e Anexo I-A, 

para candidatos menores de 18 anos de idade, contendo Termo de 

Autorização de Pai, Mãe ou Responsável Legal); 

b) Declaração sobre direitos de propriedade intelectual (Anexo II); 

c) Cópia simples e legível, frente e verso, da Carteira de Identidade; 

d) Cópia simples e legível, frente e verso, do Cadastro de Pessoa 

Física - CPF, (caso o número não conste na Carteira de Identidade); 

e) Comprovante de residência, com data de no máximo 90 (noventa) 

dias antes do início da atividade (a data considerada será a da 

efetivação da inscrição). 

f) Vídeo da apresentação, com duração máxima de 10 (dez) minutos, 

em DVD, no caso de entrega presencial, e em arquivo anexado, em 

caso de envio pelo formulário eletrônico, disponível no sítio 

eletrônico do Festival (festivaldehistoriasdegoias.wordpress.com) 

5.3. A inscrição será gratuita e poderá ser realizada das seguintes formas, 

observado o prazo definido neste Edital: 

a) Presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 

13h às 17h30, na Escola Letras de Alfenim, no endereço indicado no 

subitem 5.4. deste edital; 
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b) Pela Internet, por meio de formulário eletrônico disponível no sítio 

eletrônico do Festival (festivaldehistoriasdegoias.wordpress.com), até 

as 23h59min59s do último dia de inscrição. 

5.4. O endereço para entrega presencial: Escola Letras de Alfenim – Rua Dr. 

Luís do Couto, n.6, Centro, Cidade de Goiás/GO, 76.600-000. 

5.5. No caso de entrega presencial, o material deve estar devidamente lacrado 

em envelope tamanho A4, com a identificação: “Inscrição para o Festival de 

Contação de Histórias de Goiás – Concurso de Contadores de Histórias 

Hugo de Carvalho Ramos”.   

5.6. Não serão aceitas as inscrições que estejam fora dos critérios estipulados 

neste Edital, não cabendo qualquer recurso por parte do/a possível candidato/a.  

5.7. É dever e responsabilidade do/a candidato/a participante a comprovação 

das informações na ficha de inscrição, bem como o envio do vídeo exigido no ato 

da inscrição e dos documentos comprobatórios. 

5.8. A omissão de qualquer uma das informações solicitadas acima, bem como 

o não envio do vídeo da performance, é condição suficiente para não inscrição 

do/a candidato/a. 

5.9. No caso de candidato menor de 18 anos de idade, a documentação exigida 

nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, serão do seu Pai, Mãe ou Responsável. 

6. DA HABILITAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1. Será divulgada, até o dia 28 de outubro de 2016, a listagem dos/as 

candidatos/as habilitados/as para participação no Concurso, no sítio eletrônico do 

Festival (festivaldehistoriasdegoias.wordpress.com) e na sede da Escola Letras de 

Alfenim. 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. Uma comissão, composta por cinco integrantes da equipe do Festival, 

selecionará, do total de inscritos, até 25 (vinte e cinco) finalistas para participar das 

Sessões Competitivas do Concurso, durante o Festival. 

7.2. Nesta edição, as Sessões Competitivas recebem o nome de “À beira do pouso”, 

título de um dos contos de Tropas e boiadas. 
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7.3. Serão selecionados /as também 10 (dez) suplentes, para preencher as vagas de 

finalistas desistentes, se for o caso. 

7.4. A seleção será feita com base na análise dos vídeos, de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) tempo limite da gravação; 

b) qualidade de áudio e vídeo da gravação; 

c) habilidade técnica, criatividade e originalidade na contação da 

história. 

7.5. Se o vídeo não respeitar o tempo máximo estipulado neste Edital, o/a 

candidato/a será automaticamente eliminado/a. 

8. DOS RESULTADOS 

8.1. O Resultado Preliminar, com a listagem dos/as 25 (vinte e cinco) finalistas e 

dos/as até 10 (dez) suplentes, será divulgado no sítio eletrônico do Festival 

(festivaldehistoriasdegoias.wordpress.com)  na Escola Letras de Alfenim até o dia 03 

de novembro de 2016. 

8.2. Os/as selecionados/as terão até o dia 07 de novembro de 2016 para 

confirmar sua participação.  

8.3. Caso algum dos/as indicados/as não confirme participação, sua vaga será 

preenchida pelo/a próximo/a candidato/a no grupo de suplentes. 

8.4. O Resultado Final será divulgado no dia 09 de novembro de 2016 no sítio 

eletrônico do Festival (festivaldehistoriasdegoias.wordpress.com)  na Escola Letras 

de Alfenim. 

9. DA APRESENTAÇÃO: 

9.1. Os locais e horários das apresentações nas Sessões Competitivas serão 

divulgados até o dia 16 de novembro de 2016 no sítio eletrônico do Festival 

(festivaldehistoriasdegoias.wordpress.com)  na Escola Letras de Alfenim. 

9.2. É recomendado que o/a participante chegue ao local das apresentações com 

no mínimo 1 (uma) hora de antecedência.  
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10. DA AVALIAÇÃO 

10.1. Os/as 25 (vinte e cinco) finalistas selecionados/as vão se apresentar para 

uma banca julgadora, composta por 3 (três) jurados/as de reconhecida atuação na 

área, bem como para o público presente no Festival, no período de 1º a 3 de 

dezembro de 2016. 

10.2. Os critérios de avaliação nas Sessões Competitivas “À Beira do Pouso” são: 

a) Entonação de voz – até 20 (vinte) pontos; 

b) Interpretação e expressão facial e corporal – até 20 (vinte) pontos;  

c) Criatividade e carisma – até 20 (vinte) pontos; 

d) Desenvoltura e postura de palco – até 20 (vinte) pontos;  

e) Domínio do texto – até 20 (vinte) pontos. 

10.3. Será automaticamente desclassificado/a o/a candidato/a que fizer a leitura da 

história. 

11. DA PREMIAÇÃO: 

11.1. A premiação acontecerá durante o encerramento do Festival no dia 3 de 

dezembro de 2016. 

11.2. Terão direito à premiação os/as contadores/as classificados/as em 1º, 2º e 3º 

lugares, com direito a troféu e prêmio em dinheiro, com esta distribuição:  

a) 1º lugar, prêmio de 1.800,00 (mil e oitocentos reais); 

b) 2º lugar, prêmio de 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 

c) 3º lugar, prêmio de 1.000,00 (mil reais). 

11.3. Será concedido ainda1 (um) troféu como premiação de júri popular. 

11.4. Os/as colocados/as em 4º a 10º lugar receberão menção honrosa do Festival. 

11.5. Todos/as os/as finalistas terão direito ao certificado de participação no 

Concurso. 

11.6. Todos os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

12. DO CRONOGRAMA: 

ATIVIDADE DATA 

Inscrição 5 de setembro a 26 de outubro 
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de 2016 

Divulgação das inscrições habilitadas 28 de outubro 2016 

Divulgação do Resultado Preliminar da seleção 03 de novembro de 2016 

Prazo para confirmação de participação Até 07 de novembro de 2016 

Divulgação do Resultado Final da seleção 09 de novembro de 2016 

Divulgação dos locais e horários das apresentações nas Sessões 
Competitivas 

16 de novembro de 2016 

Sessões Competitivas À Beira do Pouso 1º a 3 de dezembro de 2016 

Premiação 3 de dezembro de 2016 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. Todos os trabalhos enviados ao concurso poderão ser expostos, veiculados e 

reproduzidos em publicações, programas e eventos de caráter educativo ou cultural, 

ou de divulgação da realizadora do concurso, independentemente de qualquer 

remuneração, pagamento, autorização ou licença de seus/suas autores/as que, para 

os fins acima descritos, cedem todos os seus direitos autorais à realizadora do 

concurso, sem qualquer tipo de compensação ou indenização, assegurada a 

menção da autoria e do veículo. 

13.2. As decisões da comissão de seleção e da banca julgadora são soberanas, 

não cabendo aos/às candidatos/as nenhum recurso. 

13.3. O ato de inscrição implica a aceitação plena das condições estabelecidas 

neste Edital. 

13.4. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela comissão organizadora 

do Festival de Contação de Histórias de Goiás.  

13.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Cidade de Goiás/GO, 14 de outubro de 2016. 

 

 

Goiandira Ortiz de Camargo 

Coordenadora Geral do Festival de Contação de Histórias de Goiás 

 


