GOVERNO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

EDITAL DO CONCURSO ESTADUAL DA MAJESTADE JUNINA

EDITAL Nº03/2018

27º ARRAIAL DO ANAUÁ
CONCURSO ESTADUAL DA MAJESTADE JUNINA

O Governo do Estado de Roraima realizará por intermédio da Secretaria de Estado da
Cultura de Roraima, órgão de gestão cultural, o CONCURSO ESTADUAL DA
MAJESTADE JUNINA 2018. Este Edital subordina-se aos prenúncios enunciados nos
artigos 215 e 216 da Constituição da República, na Lei nº 12.343, de 02 de dezembro de
2010 e na Lei n° 8.666/1993, no que lhe for aplicável.

1. DA FINALIDADE
1.1 - O Concurso Estadual da Majestade Junina tem por finalidade escolher a mais bela
rainha caipira e rei matuto, representantes das quadrilhas juninas como forma de
fortalecer as raízes culturais e fomentar a arte junina brasileira;

2. DAS INSCRIÇÕES, DO LOCAL, DAS DATAS E DOS HORÁRIOS DAS
APRESENTAÇÕES
2.1 - As inscrições serão realizadas no Departamento de Promoção Cultural da
Secretaria de Estado da Cultura, localizada Palácio da Cultura, Praça do Centro Cívico,
84, Centro – Boa Vista/RR – CEP 69.301-380, no período de 24 de abril a 07 de junho
de 2018, das 8h às 17h. No ato da inscrição deverá ser entregue pelos candidatos,
cópia do documento de identificação oficial com foto (RG, CPF), comprovante de
residência e histórico da quadrilha junina que representam.

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT/RR
Palácio da Cultura Nenê Macaggi - Praça do Centro Cívico nº 84· CEP: 69301-380
Boa Vista–Roraima – Brasil
E-mail secultrr@live.com

GOVERNO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

2.2 - A idade mínima para concorrer a Majestade Junina no 27º Arraial do Anauá 2018 é
de 18 (dezoito) anos de idade.

2.3 - O Concurso Estadual da Majestade Junina será realizado no Anfiteatro do Parque
Anauá, no dia 23 de junho de 2018, às 21h.

3. DOS CANDIDATOS QUE CONCORRERÃO
3.1 - Os (as) candidatos (as) inscritos (as) deverão ser integrantes de uma das
quadrilhas juninas que participará do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2018 no
27º Arraial, sendo que cada quadrilha só poderá apresentar um casal.

3.2 - O candidato (a) poderá ser substituído (a) em até 48h antes do evento, somente se
comprovado motivo grave que o (a) impossibilite de se apresentar e, após análise da
Comissão Julgadora.

3.3 - Não será permitida a utilização de efeitos especiais devendo, ser avaliada a
apresentação do casal.

3.4 - O casal que utilizar efeitos especiais será desclassificado.

4. DA DIREÇÃO DAS APRESENTAÇÕES
4.1 - A Secretaria de Estado de Cultura - SECULT se responsabilizará pela adoção das
medidas relativas à organização e realização do Concurso Estadual da Majestade
Junina 2018, por meio da Comissão de Organização do 27º Arraial do Anauá;
4.2 – A Organização do Concurso Estadual da Majestade Junina 2018 do 27º Arraial do
Anauá será composta por 01 (uma) comissão com 05 (cinco) membros a serem
indicados pela Coordenadora Geral do evento por intermédio de portaria;

4.3 - À Comissão Organizadora do Concurso Estadual da Majestade Junina do 27º
Arraial do Anauá, competirá a organização e execução deste;
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4.4 – A Comissão de Cronometragem será composta por 03 (três) cronometristas;

4.5 - À Comissão de Cronometragem compete:

4.5.1 - Acionar os cronômetros no início da apresentação de cada casal, assim como a
sua parada no término de cada apresentação;

4.5.2 - Apontar, em mapa específico, o tempo de apresentação de cada casal;

4.5.3 - Propor as penalidades previstas neste regulamento, em relação ao tempo a ser
usado por cada casal;

4.6 - A Comissão de Verificação de Obrigatoriedade será composta por 03 (três)
membros; e,

4.7 - A Comissão de Verificação de Obrigatoriedades será responsável:

4.7.1 - Pela verificação das obrigatoriedades por parte dos casais, de acordo com o item
5 deste Edital;
4.7.2 – Pelas atividades de entrada e saída da área de serviço e concentração dos
casais (identificação do apoio);

4.7.3 - Coordenar a apresentação do casal e anotar em mapa próprio as penalidades
que, por ventura, cada um vier a sofrer;

4.8 - A Comissão de Apuração será composta por 02 (dois) membros.

4.9 - Compete à Comissão de Apuração:
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4.9.1 - Conferir os mapas preenchidos pela Comissão de Julgadores;
4.9.2 - Descontar da nota final as penalidades que tenham ocorrido; e,

4.9.3 - Ler e divulgar as notas concedidas pelos julgadores;

4.10 - Cada presidente da quadrilha junina responsável pelo casal indicará 01 (um)
representante para acompanhar a Comissão de Cronometragem. Fica estabelecido que
a ausência desse representante não impedirá a Comissão de acionar ou parar o
cronômetro no tempo previsto. Ressalte-se, que esse representante não poderá intervir
no trabalho desta; e,

5. DAS OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS
5.1 - Faltando 30 (trinta) minutos para o início da apresentação será feita a chamada,
sendo obrigatória a presença de todos os candidatos devidamente inscritos no Concurso
Estadual da Majestade Junina 2018;

5.2 - O candidato que obtiver falta na chamada será automaticamente desclassificado
após análise da Comissão Julgadora do Concurso Estadual da Majestade Junina 2018;

5.3 - Estabelece-se o direito de uso de imagens dos candidatos do Concurso Estadual
da Majestade Junina 2018, bem como os eleitos;

5.4 - Estabelece-se que os vencedores do Concurso Estadual da Majestade Junina
deverão cumprir toda a agenda do 27º Arraial do Anauá, estabelecida pela Comissão
Organizadora, tais como:

5.4.1 - Fazer visitas aos Ícones do Arraial;

5.4.2 - Fazer visitas às barracas do Arraial;
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5.4.3 - Acompanhar a Governadora aos eventos oficiais do Parque Anauá;

5.4.4 - Comparecer aos eventos oficiais do Governo Estadual durante o ano de
mandato;

5.4.5 - O Casal (Majestade Junina), que for eleito, além das atribuições da agenda da
Comissão Organizadora do Concurso Estadual da Majestade Junina 2018 comprometese a comparecer durante as 8 (oito) noites do Arraial;

5.4.6 - O não cumprimento dos subitens 5.4.3 e 5.4.4 do item 5. farão com que os
candidatos (as) a Majestade Junina percam o direito ao posto e a premiação, assumindo
o 2º colocado, salvo por motivo grave devidamente comprovado;

5.4.7 - Os componentes que dão apoio à apresentação de cada casal (equipe de apoio e
organizadores) deverão estar devidamente identificados e compostos por um
quantitativo de, no máximo, 02 (dois) componentes;

5.4.8 - As faixas de torcida, usadas pelos casais durante suas apresentações, deverão
ser confeccionadas em modelo tipo banner e o espaço deverá ser dividido em partes
iguais, no máximo 1,50 x 0,90cm, em cada lado das arquibancadas;

5.4.9 - Fica permanentemente proibida a presença de animais durante as
apresentações.

6. DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO ESTADUAL DA MAJESTADE JUNINA
6.1 - A Comissão Organizadora do Concurso Estadual da Majestade Junina 2018 do 27º
Arraial do Anauá será responsável pela Direção do Concurso e a ela estará subordinada
a Comissão de Julgadores;
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6.2 - Caberá a Comissão Organizadora do Concurso Estadual da Majestade Junina
2018 do 27º Arraial do Anauá a aplicação das penalidades conforme o estabelecido
neste Regulamento.

7. DO TEMPO DAS APRESENTAÇÕES
7.1 - O tempo da apresentação de cada casal será de, no mínimo, um minuto e meio e
no máximo três minutos. Portanto, fica estabelecido que:

7.1.1 - O casal não será obrigado a utilizar o tempo máximo regulamentar, porém, se
optar por usá-lo, não poderá ultrapassar os minutos estipulados;

7.1.2 - Será indispensável o uso do tempo mínimo para a apresentação do casal;

7.1.3 - O casal que terminar sua apresentação acima do tempo máximo regulamentar de
três minutos perderá 0,2 (dois décimos) de pontos por segundos ultrapassados;

7.1.4 - O casal que terminar sua apresentação abaixo do tempo mínimo regulamentar de
1,5 (um minuto e meio) perderá 0,2 (dois décimos) de pontos por segundos
ultrapassados;

7.1.5 - Os pontos perdidos na cronometragem serão retirados da pontuação total que o
casal obtiver;

7.1.6 - A ordem de apresentação dos candidatos será definida em sorteio a ser relizado
no dia xx / xx / 2018 na videoteca Francisco Aragão.

8. DO CORPO DE JULGADORES
8.1 - A Comissão de Julgadores será composto por 05 (cinco) membros;

8.2 - Caso falte um julgador, este será substituído ou não, a critério da Comissão
Organizadora do evento;

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT/RR
Palácio da Cultura Nenê Macaggi - Praça do Centro Cívico nº 84· CEP: 69301-380
Boa Vista–Roraima – Brasil
E-mail secultrr@live.com

GOVERNO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

8.3 - A nomeação da Comissão dos Julgadores é atribuição exclusiva da Comissão
Organizadora do Concurso Estadual da Majestade Junina 2018;

8.4 - Os critérios avaliados pelos julgadores serão os seguintes:
8.4.1 – ANIMAÇÃO: vivacidade, movimento, alegria, entusiasmo;
8.4.2 – CRIATIVIDADE: originalidade, inovações;
8.4.3 – DESENVOLTURA: desembaraço, viveza, agilidade;
8.4.5 – SIMPATIA: delicadeza, agradabilidade, amabilidade;

8.4.6 - TRAJE TÍPICO: exprime identidade por intermédio da roupa que diz respeito a
uma área específica.

9. DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE NOTAS
9.1 - Os julgadores para atribuírem notas de 7,0 (sete) a 10,0 (dez) pontos para o
candidato à Majestade Junina deverão analisar o contexto matuto com que se
apresentam em conformidade com os 05 (cinco) critérios de avaliação do item 8.4, não
considerando a beleza física ou glamour dos candidatos;

9.2 - Cada julgador concederá nota única de 7.0 (sete) a 10,0 (dez) pontos. Sendo que:

9.2.1 - Serão admitidas notas fracionadas em decimais, tais como: 7,1; 7,2; 7,3 e assim
sucessivamente até a nota máxima de 10 (dez) pontos;

9.2.2 - Os julgadores concederão nota única para cada indivíduo e não para o casal.

10. DO JULGAMENTO E JULGADORES
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10.1 - Os julgadores não poderão abandonar seus lugares durante a apresentação dos
candidatos:
10.1.1 - Não será permitida, junto aos julgadores, a presença de parentes, amigos,
esposo (a), namorado (a) ou convidado(s), bem como a utilização de aparelhos celulares
no local;
10.1.2 - Os julgadores, além de assinar o mapa de notas, têm por obrigação escrever
seu nome em letra de forma e de modo legível nesse;

10.1.3 - Ao término das apresentações os julgadores colocarão suas notas em envelope
apropriado e o entregarão a Comissão Apuradora do Concurso Estadual da Majestade
Junina 2018.

11. DA APURAÇÃO
11.1 - A apuração ocorrerá logo após o término do Concurso, no local do evento e será
de responsabilidade exclusiva da Comissão Apuradora;

11.2 - A apuração será dirigida pelo Presidente da Comissão Apuradora que será
nomeado, em ato próprio, pela Secretária da SECULT;

11.3 - Compete à Comissão de Apuração o que está previsto nos itens 09 e 10 deste
Edital.

12. DO DESEMPATE
12.1 - Em caso de empate entre 02 (dois) ou mais candidatos, a preferência será para o
que tem maior idade.
13. DA PREMIAÇÃO
13.1 - A premiação para os candidatos se dará da seguinte forma:

COLOCAÇÃO
1º R$: 3.000,00 - Faixa, Cetro, Manto e Coroa - RAINHA
2º R$: 2.000,00 - Faixa - 1ª Princesa
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3º R$: 1.000,00 - Faixa - 2ª Princesa
COLOCAÇÃO
1º R$: 3.000,00 - Boton, Cetro, Gibão e Chapéu - REI
2º R$: 2.000,00 - Boton

- 1ª Príncipe

3º R$: 1.000,00 - Boton

- 2ª Príncipe

14. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 O valor ordinário deste Edital será de R$ 12.000,00 ( doze mil reais) oriundos da:
Unidade orçamentária: 34101
Elemento de Despesa: 33.90.31
Fonte: 101
PAOE: 2425
14.2 O pagamento será efetuado pela Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ, com
prazo de 30 (trinta) dias, por intermédio de ordem bancária, logo após a homologação
dos resultados pela Comissão Organizadora do Festival, nos termos estabelecidos neste
Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - O Candidato ou Candidata que provocar qualquer tipo de transtorno ao Concurso
Estadual da Majestade Junina 2018, fora ou dentro da área de sua realização, ou diante
de outro concorrente, será automaticamente desclassificado pela Coordenação do
Concurso, sendo impedido de participar deste, nos próximos 03 (três) anos;
15.2 - Não será permitida a inscrição de Candidato ou Candidata que já tenha sido Rei
Matuto e Rainha, nos 03 (três) anos anteriores a 2018;
15.3 - Não será admitido, por parte dos Candidatos e Candidatas, o uso de qualquer
substância psicoativa ilícita e consumo de bebidas alcoólicas, nos locais dos eventos e
durante as atividades agendadas pela Coordenação Organizadora do Concurso
Estadual da Majestade Junina 2018;
15.4 - Não será permitido aos Candidatos e Candidatas, contato com a Comissão
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Julgadora, antes ou durante a realização das três etapas do Concurso Estadual da
Majestade Junina 2018;
15.5 - À Coordenação é conferido o direito de alterar ou acrescentar medidas que se
fizerem necessárias à efetivação deste Concurso;

15.6 - Dos resultados, qualquer concorrente poderá recorrer para a Secretaria de Estado
da Cultura, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da divulgação
dos resultados, que serão anunciados ao final de cada Etapa;
15.6.1 O recurso deverá ser realizado em formulário próprio disponibilizado neste Edital
ou no Departamento de Promoção Cultural da SECULT;
15.7 - O recurso de que trata o subitem 15.6 deste Edital, ficará limitado aos elementos
extrínsecos relativos aos itens descritos neste Edital, sendo vedado ao recorrente se
insurgir contra critérios de apreciação, sobre a qualidade estética de análise, que
dependa da observação subjetiva dos membros da Comissão Julgadora;
15.8 - Os direitos de utilização da imagem dos participantes do Concurso Estadual da
Majestade Junina 2018, para fins promocionais e publicitários, serão de uso exclusivo do
Governo do Estado de Roraima e da Secretaria de Estado da Cultura;
15.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso;
15.10 - Ao se inscreverem, todos os participantes aceitarão automaticamente as
condições previstas no presente Edital;
15.11 - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Concurso Estadual da Majestade Junina do 27º Arraial do Anauá.
Boa Vista – RR, 24 de abril de 2018.

Selma Maria de Souza e Silva Mulinari
Secretário de Estado da Cultura
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FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº03/2018
27º ARRAIAL DO ANAUÁ
CONCURSO ESTADUAL DA MAJESTADE JUNINA
FICHA DE INSCRIÇÃO

QUADRILHA JUNINA:
DATA DE FUNDAÇÃO:
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
REI MATUTO:
RAINHA CAIPIRA:

Representante legal da quadrilha junina/ CPF
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EDITAL Nº03/2018
27º ARRAIAL DO ANAUÁ
CONCURSO ESTADUAL DA MAJESTADE JUNINA 2018
FORMULÁRIO DE RECURSO

01- Quadrilha Junina (nome fantasia): -----------------------------------------------------------,
CNPJ nº --------------------------------------, sito a Rua/Av.-----------------------------------------------------------, nº---------, Bairro----------------------------------, CEP------------------------------

02 - Fundamentação do Recurso com a identificação do item:

Boa Vista-RR,

de

de 2018.

(Nome, CPF e cargo do representante legal da quadrilha junina)
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