
Secretaria Municipal de Educação e Cultural 

Município de Santa Vitoria – MG 

  

Concurso nº 001/2021 SMECMSVMG, 1º concurso de presépios natalinos 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Santa Vitória – MG, no uso de 
suas atribuições, torna público o processo de propostas para o primeiro concurso de presépios 
natalinos e a valorização da cultura e artes sacras. Adequando a sua realização às restrições e 
protocolos devido a pandemia de covid-19; 

  

1. DO OBJETIVO 

  

1.1 Este edital tem o objetivo de estabelecer normas para o recebimento de inscrições, como 
forma de promover, dinamizar e preservar a cultura popular e artística de presépios natalinos, 
valorizando as tradições, devoção e cultura locais, incentivando inclusive, utilização de 
materiais e matérias-primas recicláveis, através da prática e/ou o resgate deste hábito nos 
lares, instituições, comércio e espaços abertos. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
realizará o concurso dos presépios de forma tradicional na modalidade híbrida, presencial e 
on-line (as inscrições também serão por meio do recurso on-line através do endereço 
(www.santavitoria.mg.gov.br/concursopresepio); A primeira etapa elegerá 10 presépios entre 
todos os inscritos: esta avaliação será realizada pelos membros do Conselho Municipal de 
Cultural; a segunda etapa será por votação pública on-line e voto da mesa de jurados formada 
por membros indicados pelo Conselho Municipal de Cultural) 

  

2. DA EXECUÇÃO 

  

2.1. Em função das medidas de segurança e contenção à propagação do Sars-Cov-2 (novo 
coronavírus), sendo declarado como pandemia mundial em 11 de março de 2020, a 1ª edição 
do Concurso de Presépios natalinos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura será 
realizada de maneira a garantir o atendimento às diretrizes Estaduais e Municipais de 
distanciamento social, evitando atividades que promova aglomeração. Sendo assim, as etapas 
deste concurso, ainda que presenciais, serão prioritariamente realizadas de modo que não 
gere instabilidade ou insegurança, respeitando todos os protocolos sanitários do momento. 

  

Parágrafo único. A votação das propostas será feita, na primeira etapa, pelos membros do 
conselho municipal de Cultura, através de imagens encaminhadas ao conselho ou por meio de 
visita in loco (no próprio local). Para Validação da imagem encaminhada para avaliação é 



necessário que o inscrito apareça na foto junto a imagem do presépio (pelo menos em uma 
foto), podendo ser encaminhada outras imagens (no total de 03) com ângulos específicos de 
detalhes. Para a segunda etapa, seguem os 10 presépios com melhor expressão de votos na 
primeira etapa; nesta etapa a avaliação e votos será por voto popular pela plataforma da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura Instagram (www.instagram.com/educacaosv) e 
pela mesa de jurados, dos quais serão eleitos por votação 3 vencedores do concurso. 

  

2.2. Com o intuito de não promover aglomerações, não haverá exposição para visitação dos 
presépios, será realizada a cerimônia de premiação com exposição das imagens por projeção; 
em noite cultural natalina. 

  

3. DOS PARTICIPANTES E CATEGORIAS DO CONCURSO 

  

3.1. Poderá se inscrever no 1º Concurso de Presépios natalinos da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira (desde que regularmente 
residente e domiciliada no Município de Santa Vitória), com idade igual ou superior a 18 anos. 

3.2. O concurso contempla 2 (duas) formas de participação, no entanto as duas realidades 
concorrem simultaneamente o mesmo concurso para seleção de presépios e premiação: 

3.2.1 Presépio Tradicional (valorizando as tradições e imagens históricas) 

3.2.2 Presépio Não Tradicional (dando abertura de valorização da criatividade e recurso 
artístico como material e recurso alternativo: imagens de confecções artesanais (tecido, 
cabaças, material pet etc.) 

  

4. DA INSCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

  

4.1. As inscrições para participar do 1º Concurso de Presépios Natalinos de Santa Vitória 
estarão abertas do dia 16 ao dia 30 de novembro de 2021, às 23h59min. 

4.2. Cada participante poderá concorrer com apenas 1 (um) presépio, devendo escolher uma 
das duas categorias do concurso: Presépio Tradicional ou Presépio Não Tradicional. 4.3. O 
proponente deverá realizar a inscrição pelo (www.santavitoria.mg.gov.br/concursopresepio); 
ou no posto físico na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Neste caso segue as 
orientações: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, situada a Rua Rio Grande do Sul, 
1594, Centro, Santa Vitória-MG; No horário disponível de 12h às 14h: falar com Doris Carvalho 
(34) 3251 8532; 

  



Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cultural não se responsabiliza por 
documentos não submetidos por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados e a 
realização efetiva da inscrição. 

  

4.5. Para aqueles que concorrerem seja utilizando Presépio Tradicional ou material, cultural e 
artesanal o trabalho deverá contemplar as seguintes figuras (personagens) tradicionalmente 
reconhecidas como fundamentais pela cultura popular e religiosa: 

● Menino Jesus (manjedoura) 

● Virgem Maria 

● São José 

● Os três Reis Magos 

● Pastores (no mínimo um pastor) 

● Anjo 

● Animais (ovelha, galo, jumento e boi) 

● Estrela Guia 

  

4.6. Para aqueles que utilizarem o Presépio Não Tradicional, a escolha das figuras (em relação 
ao material utilizado) para composição do presépio será livre, não dispensando a exigência de 
estar presente o número de imagens mínimas exigidas no item anterior; 

  

4.7. A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte do proponente, de 
todas as condições estipuladas no presente edital. 

  

4.8. Não serão aceitos pedidos de inscrição ou materiais adicionais após a data de 
encerramento das inscrições. 

  

4.9. Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas no presente edital. 

  



4.10. Não haverá chamada para regularização de documentação ou requisitos referentes à 
inscrição, a qual, se incompleta ou em desacordo com este edital, acarretará, obrigatória e 
automaticamente, na desclassificação do concorrente. 

  

4.11. Em atendimento ao artigo 9º da Lei nº 8.666/93, não poderão participar do concurso os 
servidores diretamente ligados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; os membros do 
Conselho Municipal de Cultura e os membros envolvidos da organização e a comissão de 
Avaliação; 

  

5. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

  

5.1. Cada proponente deverá, ao realizar a inscrição encaminhar ou anexar os seguintes 
documentos obrigatórios: a) Anexo I - preencher, obrigatoriamente, todos os campos da ficha; 
b) número de CPF); c) comprovante de endereço domiciliado no Munícipio de Santa Vitória; 

  

5.2. O não envio de toda a documentação exigida, implica na desclassificação da proposta. 

  

6. DO JULGAMENTO 

  

6.1. O julgamento das propostas se dará em duas etapas: a) análise e escolha de 10 (dez) 
presépios finalistas em cada categoria pelos membros do Conselho Municipal de Cultura, por 
meio dos critérios estabelecidos no item 6.3; b) escolha dos três primeiros colocados, entre os 
10 (dez) finalistas, por votação popular através da rede social Instagram, 
(www.instagram.com/educacaosv) no perfil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
com peso de um voto que será computado aos votos da mesa de jurados composta por 
membros convidados pela Conselho Municipal de Cultura. 

  

6.2. Os critérios de seleção são prerrogativas exclusivas da Comissão de Julgamento do 
Concurso, cujas decisões correrão em absoluto sigilo, levando-se em consideração os critérios 
de julgamento estabelecidos neste edital. 

  

6.3. Para julgamento dos presépios pela Comissão serão adotados os seguintes critérios, com 
os respectivos valores em pontos: a) Criatividade, originalidade e qualidade artística da 
proposta – 50 pontos; b) Utilização do Material em conformidade com o Nascimento de Jesus 
– 30 pontos; c) Proporcionalidade e ocupação do espaço – 20 pontos; 



6.3.1. a votação popular por plataforma on-line será pela forma simples de curtidas nas 
imagens finalistas. A imagem mais visualizada/curtida terá um voto junto a comissão de 
avaliação e cultura. 

  

Parágrafo único. Em caso de empate, será considerado o seguinte critério: maior nota em 
criatividade, originalidade e qualidade artística da proposta. 6.4. 

  

Os 10 (dez) presépios selecionados na primeira etapa pelo Conselho Municipal de Cultura irão 
à votação pública na rede social Instagram, no perfil Secretaria Municipal de Educação Cultura 
que pode ser acessado no link: www.instagram.com/educacaosv 

  

6.5. A votação estará aberta no endereço do Instagram (www.instagram.com/educacaosv), do 
dia 10 ao dia 20 de dezembro de 2021. 

  

6.6. Podem votar todos que tenham acesso às imagens disponíveis no perfil da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. 

  

6.7. A classificação final do concurso vai obedecer a ordem decrescente do número de 
“curtidas” nas fotos dos presépios, assim sendo, a imagem que obtiver mais curtidas, 
naturalmente recebe um voto para adicionar a votação da mesa de jurados; 

  

6.8. A organização do concurso poderá desclassificar as equipes que utilizarem atos ilícitos, tais 
como a criação de perfis fakes (falsos), com o propósito de potencializar a votação do seu 
presépio. 

  

Parágrafo único. As análises dos atos ilícitos e dos votos vindos de perfis falsos para 
potencializar a votação serão de responsabilidade do Setor Jurídico da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, não cabendo contestação sobre as suas decisões. 

  

7. DA PREMIAÇÃO 

  



7.1. Será conferida a seguinte premiação, em valores brutos, aos três primeiros classificados: 
a) 1º lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais); b) 2º lugar: R$ 800,00 (oitocentos Reais); c) 3º lugar: 
R$ 600,00 (Seiscentos Reais). 

  

7.2. A premiação simbólica será entregue na noite cultural em 23 de dezembro. 

  

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   

  

8.1. Os resultados preliminar e final estarão disponíveis nas mídias e meios de comunicação da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Prefeitura Municipal em ampla divulgação. 

  

9. DIREITOS DE IMAGEM, DIVULGAÇÃO E REGISTRO 

  

9.1. Os proponentes aprovados no concurso autorizam, com o ato da inscrição, a Organização 
do 1º Concurso de Presépios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de 
Santa Vitoria a divulgar imagens dos presépios participantes, seja em mídia impressa ou digital, 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou por empresas privadas de comunicação e 
jornalismo. 

  

10. CRONOGRAMA 

  

Lançamento do Edital 12 de novembro de 2021. Período para inscrição dos candidatos 16 a 30 
de novembro de 2021 (até às 23h59min). Período de análise por parte da Comissão Julgadora 
21 de novembro a 09 de dezembro de 2021. Divulgação dos 10 presépios classificados na 
primeira etapa para votação publica on-line de 10 a 20 de dezembro de 2021 (até às 10h) pelas 
mídias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Instagram 
(www.instagram.com/educacaosv) 

  

Evento dia premiação e noite cultural natalina na Capela Nossa Senhora das Vitórias, por ser 
patrimônio cultural, dia 23 de dezembro de 2021. 

  

  

Período de inscrição – 16 a 30 de novembro 



Período de avaliação por parte do conselho municipal de cultura (primeira etapa) de 21 de 
novembro a 09 de dezembro 

Período de votação on-line e votação da mesa de jurados (segunda etapa) – de 10 a 20 de 
dezembro 

Anuncio dos vencedores e Premiação _ noite cultural dia 23 de dezembro 2021. 

 


