
Colégio Luterano Rui Barbosa 

Educação Infantil , Ensino Fundamental, Médio e Profissional 
Missão:  “Promover ensino e aprendizagem que formem pessoas 

capazes de construir uma sociedade melhor” 

 

REGULAMENTO 

Concurso Musical de jingles “VEM PRO RUI” 

 

A proposta é realizar um concurso com enfoque na participação da comunidade, com 

a produção de material musical na modalidade “jingles” em formato de vídeo com o tema: 

“VEM, VEM, VEM, VEM PRO RUI”.  

 

O concurso será desenvolvido das seguintes formas: 

- Podem participar do CONCURSO MUSICAL DE JINGLES “VEM PRO RUI”: solos, duplas, trios 

e bandas de todos os gêneros musicais. 

- Período para publicação dos vídeos será do dia 29/10/2018 ao dia 10/12/2018. 

- O material a ser produzido deverá ser em vídeo apresentando um produto musical em 

formato de “jingles”, com duração de até 30 segundos, com o tema “VEM PRO RUI”.  

- Para confirmar a participação no concurso, o participante deverá encaminhar o material 

para o e-mail jornalismo@colegioruibarbosa.com.br, pelo Whatsapp 999991-0095, ou 

entregar, em mãos, um pendrive contendo somente o material produzido, na coordenação 

do Ensino Fundamental II e Médio.  

- A confirmação da participação se dará por meio de resposta em e-mail, ou Whatsapp. 

- As composições deverão ser inéditas*, tanto na parte musical como nos versos.  

* Entende-se por inédita a música não lançada por gravadora ou distribuída comercialmente 

em larga escala.  

 

- Não existem restrições a gêneros musicais. 

- Além de letra e da melodia a interpretação também será considerada. Os concorrentes 

deverão cuidar para que elas sejam efetuadas com a melhor qualidade possível. Deve- se 

considerar que este material será utilizado e publicado em redes sociais.  

 

 

 



Os Participantes se comprometem a: 

- Transmitir com exatidão e veracidade todas as informações. 

- Não enviar nenhum material contendo imagens ou sons vulgares, pornográficos, 

difamatórios, preconceituosos, racistas, homofóbicos, que incitem o ódio e a violência, que 

violem os Direitos Humanos ou desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação vigente. 

- Não violar a privacidade de terceiros nem desrespeitar terceiros, racial, ética, sexual, 

profissionalmente ou de qualquer outra forma. 

- Não violar qualquer direito autoral ou qualquer outra lei com o envio da Música, do 

Videoclipe da Música e dos demais materiais. 

Da premiação:  

- Os trabalhos serão premiados em duas categorias:  

* Categoria 1 – Melhor Produção.  

- Serão premiados o 1º (R$ 1000,00 + troféu); 2º (R$ 500,00 + troféu); 3º lugar (R$ 300,00 + 

troféu). 

* Categoria 2 – Produção com mais número de visualizações e curtidas na rede social 

Facebook.  

- Será premiado o 1º lugar (R$ 500,00 + troféu).  

* Todos os concorrentes receberão certificado de participação.  

Da avaliação: 

- A avaliação da melhor produção se dará por intermédio de um corpo de jurados constituídos 

por profissionais de diversas áreas.  

- Os critérios das avaliações serão: 

 - Harmonia musical, letra e verso. 

 - Interpretação, que engloba: Expressão Musical, Afinação, Dicção. 

 - Criatividade 

Disposições gerais 

- A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, excluir do concurso o participante 

solo, dupla, trio, banda ou música cujos participantes não observarem as disposições e 

contrariarem as normas da organização do evento e caso haja qualquer conduta que venha 

a atentar, direta ou indiretamente, contra a vida, a saúde, a dignidade, a propriedade e a 

privacidade de qualquer pessoa, participante ou não do evento. Da decisão de 

desclassificação de algum participante, não caberá qualquer espécie de reivindicação ou 

pleito.  



- Fica proibido aos participantes fazer qualquer tipo de declaração de natureza política ou 

preconceituosa, bem como o uso de banners, faixas, bandeiras, roupas, acessórios ou 

qualquer outro tipo de material com tais declarações, sob pena de desclassificação. 

- A simples inscrição no CONCURSO musical de jingles “VEM PRO RUI”, edição 2018 já 

pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente Regulamento. 

- Ao inscrever seu(s) Videoclipe(s) , o Artista licencia à Organizadora, de forma irrevogável e 

irretratável, gratuitamente e pelo período de 5 (cinco) anos, prorrogáveis automaticamente 

por igual período, todos os direitos sobre as informações e arquivos enviados, para sua 

veiculação não comercial e difusão cultural, no Brasil e no exterior. 

- Os casos omissos ou não esclarecidos neste regulamento serão objetos de deliberação da 

Comissão Organizadora. 

 

 

Marechal Cândido Rondon, 26 de outubro de 2018. 

 

 

Direção do Colégio Luterano Rui Barbosa. 


