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1 APRESENTAÇÃO 

O Concurso de Calouros do 29º Aniversário de São Salvador do Tocantins é uma iniciativa de caráter 

cultural da Prefeitura Municipal de São Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio 

Ambiente, aberto a crianças, adolescentes, jovens e adultos, com idades a partir dos 8 anos, residentes no 

município de São Salvador do Tocantins. Os candidatos poderão mostrar o seu talento em apresentação 

individual, somente com acompanhamento por instrumentos musicais. 

O Concurso de Calouros do 29º Aniversário de São Salvador do Tocantins busca fomentar a 

participação dos munícipes nos eventos em alusão ao aniversário da cidade, bem como a divulgação de novos 

talentos. 

O concurso terá início no dia 27 de Janeiro de 2020 com a abertura das inscrições que seguem até o 

dia 17 de Fevereiro de 2020. O término do concurso acontece no dia 21 de Fevereiro de 2020, a partir das 19 

horas, no Parque de Vaquejada José Borba dos Santos, quando ocorrerão as apresentações, julgamento e 

anúncio dos vencedores. 

 

2 QUEM PODE PARTICIPAR 

Homens e mulheres a partir de 8 anos que sonham em ser cantores e residentes em São Salvador do 

Tocantins. Participarão com uma apresentação individual. As apresentações somente ocorrerão somente com 

acompanhamento por instrumentos musicais. 

Não serão aceitas apresentações com acompanhamento de playback. 

 

3 COMO PARTICIPAR 

Para participar do concurso, os candidatos devem apresentar seu talento artístico-cultural, 

exclusivamente, na modalidade canto no Concurso de Calouros do 29º Aniversário de São Salvador do 

Tocantins. 

 

4 INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser efetuadas, a partir do dia 27 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2020, na sede 

da Prefeitura Municipal, sala da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 

17 horas. 

Os dados necessários são: nome completo, idade, RG e CPF (do candidato ou responsável, no caso 

de o candidato ser menor de 18 anos), título de eleitor, comprovante de endereço e telefone para contato. 

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá levar 1 Kg de alimento não perecível (lista de opções 

anexa a este). Não serão aceitos pacotes de sal marinho. 

Os alimentos arrecadados serão encaminhados ao Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

5 PREMIAÇÃO 
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Os vencedores receberão os seguintes prêmios: 

 

Categoria Infanto-juvenil 8 a 15 anos 

1º Lugar – R$300,00 (trezentos reais) e troféu; 

2º Lugar – R$200,00 (duzentos reais) e troféu; 

3º Lugar – R$100,00 (cem reais) e troféu. 

 

Categoria Adulto 16 acima 

1º Lugar – R$300,00 (trezentos reais) e troféu; 

2º Lugar – R$200,00 (duzentos reais) e troféu; 

3º Lugar – R$100,00 (cem reais) e troféu. 

Destaca-se que a responsabilidade da entrega da premiação descrita ficará por conta da Prefeitura 

Municipal de São Salvador do Tocantins. 

 

6 CRONOGRAMA 

Inscrições: 27 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2020 

Apresentações e julgamento: 21 de Fevereiro de 2020 – Apresentação dos candidatos e premiação 

dos selecionados. 

Excepcionalmente, o cronograma poderá ser alterado a critério exclusivo da organização, 

mediante ampla divulgação. 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A realização das inscrições implica irrestrita submissão a este regulamento. Este regulamento será 

divulgado no site da Prefeitura Municipal: www.saosalvador.to.gov.br.  

A realização do presente concurso se constitui em um ato unilateral de vontade e uma oferta ao 

público interessado em dele participar, não estando este público subordinado a qualquer pagamento para 

participação ou a determinação dos ganhadores vinculada a qualquer modalidade de álea. 

A simples participação no presente concurso implicará no total e integral reconhecimento das 

condições e aceitação irrestrita deste regulamento, bem como, presumir-se-á a condição de que o participante 

ganhador não possui qualquer impedimento fiscal, legal ou outro que o impeça de receber e/ou usufruir o 

prêmio ganho. 

Os participantes autorizam, desde já, a utilização de sua imagem, nome e voz, sem qualquer ônus, em 

material publicitário e/ou jornalístico, como por exemplo, internet, fotos, cartazes, filmes, jingles, spots em 

qualquer mídia, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Salvador, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

contados do encerramento da promoção. 
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As dúvidas e reclamações dos participantes deste concurso serão preliminarmente dirimidas pela 

Comissão Organizadora da Prefeitura Municipal. 

O descumprimento de qualquer disposição do presente regulamento implicará na desclassificação e 

exclusão do concurso. 

O prêmio é pessoal e intransferível e não poderá ser trocado por outro bem, nem ser 

cedido/transferido para outrem. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Salvador do Tocantins, 23 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

Júnia Kelly Álvares Tavares 

Gestora do FMS 
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Relação de Alimentos não Perecíveis 

 

ALIMENTO PESO DA EMBALAGEM 

Óleo de soja 1 litro 
Leite em pó 400g 
Café 500g 
Farinha de trigo 1Kg 
Farinha de milho 1Kg 
Fubá 1Kg 
Feijão 1Kg 
Açúcar 1Kg 
Arroz 1Kg 
Macarrão 1Kg 
Farinha de mandioca 1Kg 
Tapioca 500g 
Mistura para bolo 400g 

 

 

Prefeitura Municipal de São Salvador do Tocantins, 23 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

Júnia Kelly Álvares Tavares 

Gestora do FMS 


