
 
 

 

 

 CONCURSO DE PRESÉPIOS 2018                  

 
 1 – OBJETIVO 
 
 O objetivo do Concurso de Presépios é:  
- Fomentar e preservar a cultura e a memória das tradições religiosas populares do Natal, com 
a confecção de presépios;  
- Incentivar a criatividade das tradições populares do Natal;  
- Envolver a comunidade com atividades culturais, valorizando o espírito do Natal;  
- Valorizar as técnicas artesanais e artísticas, incentivando a utilização de materiais e matérias 

primas regionais e recicláveis. 

 
 2 - DAS INSCRIÇÕES  

2.1 As inscrições serão realizadas no site da Prefeitura www.franciscobeltrao.pr.gov.br          

de 08 de outubro de 2018 até as 23h59 do dia 10 de novembro de 2018. O Departamento de 

Cultura situado a Rua Octaviano Teixeira Dos Santos n° 1121 disponibilizará atendimento 

para inscrições de 2ª a 6ª feira, das 8h30 ás 11h e das 13h30 ás 17h00, exceto feriados e ponto 

facultativo, para os candidatos que não tiverem acesso à rede mundial de computadores 

(internet). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (46) 3524 4441. 

3 - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  
 
3.1 O presépio deverá ser inédito e original. Entende-se como inédito o presépio que ainda 
não foi veiculado publicamente e original o presépio não plagiado;  
3.2 Como valorização da arte, as imagens deverão ser esculpidas ou modeladas pelo autor, não 
sendo aceitas imagens comerciais;  
3.3 O presépio deverá contemplar as figuras tradicionalmente reconhecidas como 
fundamentais: Menino Jesus, Virgem Maria, São José, os três reis magos, pastores, anjos, 
animais e estrela de natal;  
3.4 O trabalho deve ser de referência cristã não cabendo protestos ou formas 
desmoralizadoras;  
3.5 Os presépios poderão ser executados em quaisquer técnicas e materiais, exceto obras 
realizadas com materiais perecíveis ou adulteráveis, que possam comprometer a saúde pública 
ou a integridade física do local onde serão expostas e seus visitantes;  
3.6 Cada participante poderá inscrever 1 (um) presépio;  
3.7 As inscrições devem ser feitas por maior de 18 (dezoito) anos de idade; 

 
4 - CRONOGRAMA  
O Concurso terá 06 (seis) etapas, a saber:  
1ª etapa: Inscrições, de 08/10/2018 a 10/11/2018;  
2ª etapa: Montagem dos Presépios para exposição, 26/11/2018 a 29/11/2018;  

http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/


3ª etapa: Exposição com abertura no dia 30/11/2018 e duração até 30/12/2018;  
4ª etapa: Votação até às 23:30 horas do dia  19/12/2018; 
5ª etapa: Divulgação do resultado – 21/12/2018;  
6ª etapa: Entrega dos Prêmios, 22/12/2018 (20h00); 

5 – DO JULGAMENTO / VOTO POPULAR   
5.1 A apuração e a totalização dos votos serão feitas pela comissão organizadora, 
acompanhado dos participantes inscritos;  
5.2 A votação acontecerá diariamente no período da noite a partir das 19:00 horas até as 
23:30 horas. 
5.3 O voto será registrado pelo votante através de cédula de papel própria e com 
identificação para ser considerada válida. 
5.4 A pessoa poderá votar apenas uma vez por noite mediante fiscalização e orientação de 
membros da comissão organizadora; 
5.5 O voto será considerado válido se na cédula de votação estiver o número da obra. 
6 - DA PREMIAÇÃO  

6.1 A Comissão organizadora verificará à classificação de acordo com os critérios 

estabelecidos;  

6.2 Para efeito de premiação, a Comissão organizadora dará início ao procedimento de 
totalização dos votos que identificará os dois melhores trabalhos;  

6.3 Definidos as 02 (duas) melhores obras, pelo número de inscrição, a Comissão 

organizadora abrirá os respectivos envelopes de identificação, divulgando, então, as 

autorias e a respectiva classificação;  

6.4 A Comissão organizadora outorgará um total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

em Prêmios, distribuídos da seguinte forma:  

Primeiro Lugar - R$ 1.000,00 (Mil reais);  

Segundo Lugar - R$ 500,00 (Quinhentos reais);  

6.5 A premiação ocorrerá no dia 22 de dezembro de 2018;  

 

7 - DO TRANSPORTE DOS PRESÉPIOS 

7.1 Cada candidato inscrito é responsável pelo transporte de sua obra. (montagem e 

desmontagem). 

7.2 Os Presépios, quando de seu transporte, devem ser acondicionados em embalagens 

resistentes não sendo responsabilidade do Departamento de Cultura eventuais danos 

ocorridos durante o seu envio; 

8 - DA MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO 

8.1 O participante terá a responsabilidade da elaboração, conceito e montagem dos 

Presépios inscritos; 

8.2 O presépio não poderá ser modificado durante a exposição, exceto para a conservação 

ou restauro. 

 

9 – DA EXPOSIÇÃO  

9.1 Os presépios inscritos ficarão em exposição no período de 30 de novembro de 2018 a 

30 de dezembro de 2018. 



 

 

 

 

 

10 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 A Comissão organizadora poderá, a qualquer momento, excluir do Concurso o 

presépio cujos participantes não observarem o disposto neste Edital;  

10.2 A simples inscrição do presépio no Concurso, pressupõe a aceitação e concordância 

com todos os termos do presente Edital;  

10.3 No ato da inscrição do projeto, o inscrito autoriza a organização do Concurso, em 

caráter gratuito e irrevogável, a utilizar, isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, 

direta ou indiretamente a veiculação de sua imagem e de seu trabalho para fins de 

divulgação de forma gratuita; 

10.4 Não poderão se inscrever neste Concurso os membros que compõem a comissão 

organizadora, bem como funcionários da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

                                                           Comissão organizadora  

                                                                               Departamento Municipal de Cultura / Francisco Beltrão-PR 

Mariah Ivonete Silva, Maria Zuleica, Juliana Andrade, Edyo santi, Rudineia Tavares, Luana 

Cogo, Gabriel Elvas, Bruno Blasius, Silvio Rodrigues, Alessandra Schneider, Marizete Alves. 
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