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Atos Administrativos

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
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1° CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITIRUÇU
CATEGORIAS ADULTO E JUVENIL
Com o objetivo de estimular e valorizar a cultura popular e a prática de dança de quadrilhas
em nossa região, a Prefeitura Municipal Itiruçu/BA, através da Secretaria de Educação e
Cultura, realiza o 1° Concurso de Quadrilhas Juninas de Itiruçu. O concurso de quadrilhas será
realizado no dia 03 de julho de 2022, as 14 horas, durante o “Arraiá do São Pedro”.
REGULAMENTO
Artigo 1° - Estão aptos a participar quaisquer grupos de quadrilhas da cidade e região. As
quadrilhas poderão concorrer nas seguintes categorias:
∙ Quadrilha Junina Adulto - aquela composta por integrantes com idade a partir de 14 anos
completos;
∙ Quadrilha Junina Juvenil - aquela composta por integrantes na faixa etária de 12 a 15 anos.
Parágrafo único - As quadrilhas poderão ter 20% de integrantes com idade inferior ou superior
à prevista.
Artigo 2° - As inscrições para o 1° Concurso de Quadrilhas Juninas de Itiruçu são gratuitas e
direcionadas à comunidade em geral; deverão ser feitas por meio de ficha de inscrição até o
dia 15 de Junho de 2022. As inscrições deverão ser entregues na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, situada na Rua Almiro Pires S/N, Centro, Itiruçu/BA, CEP 45.350-000, e-mail
aritanamorais@gmail.com, telefone (73) 3538-1200.
Artigo 3° - A ficha de inscrição do 1° Concurso de Quadrilhas Juninas de Itiruçu deverá ser
corretamente preenchida, sem rasuras, ou digitada anexando os itens abaixo:
a) projeto de apresentação com informações sobre o grupo e coreógrafo e descrição do
espetáculo a ser apresentado, com o tempo mínimo de 25 minutos e máximo de 30 minutos,
incorrendo na perda de 01 (um) ponto na nota final caso a apresentação não seja realizada
dentro desse limite de tempo;
b) as quadrilhas serão responsáveis pelas músicas durante as apresentações, utilizando-se de
CD gravador ou de conjuntos musicais. As quadrilhas que utilizarem CD gravado deverão
apresentar no ato da inscrição duas cópias do material a ser executado;
c) relação contendo: - Nome e RG dos participantes, obedecendo ao limite mínimo de 08 (oito)
e máximo de 20 (vinte) pares; - Nome do coordenador; - 01 (um) marcador;
1° CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DE ITIRUÇU - equipe técnica; - responsável pela
sonoplastia; - responsável pela cronometragem;
d) fotocópia dos seguintes documentos do responsável pelo grupo: RG, CPF, comprovante de
residência atualizado, currículo e nº da conta bancária;
e) a inscrição não será efetuada sem a entrega, no ato da inscrição, de todos os anexos acima
relacionados.
Parágrafo único - Os materiais dos itens a e c, bem como a ficha de inscrição, deverão ser
entregues impressos e em CD (documento do Word).
Artigo 4° - A Comissão Técnica e Executiva do 1° Concurso de Quadrilhas Juninas de Itiruçu
fornecerão cronogramas, boletins, e também será responsável pela formação da comissão
julgadora dos trabalhos apresentados.
Artigo 5° - Os grupos do 1° Concurso de Quadrilhas Juninas de Itiruçu deverão,
necessariamente, apresentar trabalhos que preservem temas da Cultura Junina nos itens
abaixo:
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1. QUADRILHA: Coreografia, evolução, harmonia, animação, originalidade, e musicalidade.
2. CARACTERIZAÇÃO: Traje típico junino - exagero ou escassez, conjunto.
3. MARCADOR: Liderança, animação e figurino.
4. NOIVA: Interpretação, animação, simpatia e figurino.
5. NOIVO: Interpretação, animação, simpatia e figurino.
Parágrafo único - No quesito Coreografia cada quadrilha terá que apresentar obrigatoriamente
alguns passos tradicionais. Os jurados atribuirão para cada quesito julgado, notas em uma
escala de 05 (cinco) a 10 (dez).
Artigo 6° - As premiações serão reveladas dentre alguns dias.
Parágrafo único - Em caso de empate será obedecida a seguinte ordem de desempate:
QUADRILHA; CARACTERIZAÇÃO; MARCADOR; NOIVA E NOIVO E, PERSISTINDO AINDA O
EMPATE, O PRÊMIO SERÁ DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS.
Artigo 7° - O evento será realizada na Praça Adson Pires de Novaes, no dia 03 de julho de
2022.
Artigo 8° - As quadrilhas deverão estar no local da concentração, com todos os componentes
às 15 horas. Um representante de cada quadrilha deverá apresentar-se à produção do
concurso para realização de sorteio da ordem de apresentação.
Artigo 9° - As Quadrilhas serão responsáveis pelas músicas durante as apresentações,
utilizando-se de CD gravado, pen-drive ou de conjuntos musicais.
Parágrafo único - A utilização de som ao vivo poderá ser feita, desde que conste no projeto de
apresentação.
Artigo 10 - As músicas utilizadas deverão ser do Ciclo Junino. Serão levadas em consideração a
diversidade dos ritmos e a seleção musical.
Artigo 11 - É de responsabilidade dos grupos o transporte do local de origem ao local do
evento e do local de evento até o local de origem.
Parágrafo Único - É de responsabilidade de cada representante de grupo os objetos pessoais,
cênicos, ou de figurino como também a manutenção do espaço (limpeza, asseio e cuidados
gerais) isentando a Comissão Organizadora de qualquer extravio, furtos, perdas ou danos.
Artigo 12 - Os coordenadores durante o evento deverão dirigir-se à Comissão Técnica sempre
que houver necessidade de informações.
Artigo 13 - O certificado de participação do grupo será entregue no dia da sua apresentação.
Artigo 14 - Quaisquer informações preliminares poderão ser obtidas pelo telefone (73)
35381200, com Aritana Morais ou Antônio Saraiva, das 08h às 12h.
Artigo 15° - Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do 1º Concurso de Quadrilhas Juninas de Itiruçu.
Itiruçu/BA, 10 de junho de 2022.
ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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