
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 PARA SELEÇÃO DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, em cumprimento ao 
que estabelece a Lei nº 271, de 21/09/2001, modificada pela Lei nº 989, de 
20/9/2013, por meio deste Edital de Concurso Público, CONVOCA a população para 
participar da escolha do Hino Oficial do Município. 
 
1. ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 A organização e a administração do concurso estarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e da Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. 
 
 
2. HABILITAÇÃO 

 

2.1 Poderá se habilitar para participar do concurso, objeto deste edital, as pessoas 
naturais de Armação dos Búzios, bem como, todas as pessoas naturais de outros 
Municípios, que residam ou já vieram a residir no Município de Armação dos Búzios 
ou que nele laboram, desde que, devidamente comprovado, e os cidadãos honorários 
do Município, que se inscreverem no prazo fixado no Edital e que atendam as 
exigências especificadas. 
2.2 Fica vedada a participação neste concurso Membros da Comissão 
Organizadora e da Comissão Julgadora, bem como, de seus familiares, ascendentes 
ou descendentes diretos. 

 
 

3.  DA INSCRIÇÃO 

As inscrições estarão abertas no período de 23 de junho a 07 de agosto de 2017, no 
horário de 10h00 as 16h00 no Espaço Cultural de Artes José Zanine Caldas, 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
3.2 2 (duas) cópias em CD’s com a gravação provisória em áudio da obra; 
3.3 2 (duas) cópias da partitura da obra, contendo melodia e acompanhamento 
para piano; 
3.4 Declaração de cessão de direitos autorais, registrada em cartório, em nome do 
Município de Armação dos Búzios, no caso da obra vir a ser selecionada, dentre as 3 
(três) primeiras classificadas, de acordo com os critérios especificados neste Edital. O 
modelo de declaração poderá ser obtido no Espaço Cultural de Artes José Zanine 
Caldas, localizado ao lado da sede da Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios. 
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4. DA COMISSÃO JULGADORA  
 

4.1 A Comissão Julgadora, especialmente, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito de 
Armação dos Búzios, será composta de  6 (seis) membros, sendo: 1 (um) maestro 
qualificado, 2 (dois) técnicos da Escola de Música Tom Jobim/Polo Avançado da Villa 
Lobos e  3 (três) membros da sociedade local de profundo e reconhecido 
conhecimento acerca da história do Município de Búzios e de seu povo. 

 
 

5. DA PRÉ-SELEÇÃO 
 

5.1 Com base nas partituras e áudio em CD apresentados pelos concorrentes, no 
ato da inscrição, a Comissão Julgadora escolherá os 3 (três) Hinos finalistas 
para uma apresentação pública, com local e data a ser fixada pela Comissão 
Organizadora; 
5.2 Toda e qualquer composição com mais de 4 (quatro) compassos, de outra 
composição do conhecimento dos jurados, ou ainda, denunciadas por qualquer 
pessoa e devidamente comprovada, será considerada plágio, ocasionando a 
eliminação do candidato do concurso; 
5.3 A pré-seleção acontecerá no dia 14 de agosto de 2017 no Espaço Cultural de 
Artes José Zanine Caldas. 
 
 
6. DA SELEÇÃO 
 

6.1 A escolha do hino, dentre as 3 (três) composições pré-selecionadas, será 
submetida a uma livre, ampla e espontânea consulta popular; 
6.2 A consulta popular terá sua votação no dia 25 de agosto de 2017 no INEFI em 
que toda a população será convidada com ampla divulgação no Boletim Oficial, 
rádios, jornais, sites diversos e redes sociais; 
6.3 Após a apresentação dos hinos, a população votará nas urnas distribuídas no 
Cine Teatro da Rasa; 
6.4 O hino eleito pela votação popular (maioria simples de votos) pontuará 60% 
(sessenta por cento) do total dos pontos, ou seja, 60 (sessenta) pontos; 
6.5 Durante o mesmo período, estabelecido para votação popular, a Comissão 
Julgadora, elegerá um hino, também por maioria simples de votos.  Esta eleição, 
eminentemente técnica, pontuará os 40% (quarenta por cento) restantes do total de 
pontos, ou seja, 40 (quarenta) pontos. 
 
 
7. DOS PARÂMETROS BÁSICOS PARA AVALIAÇÃO MUSICAL 
 

7.1 A composição a ser escolhida deverá ter andamento marcial, boa qualidade 
musical e, ao mesmo tempo, ser plausível de interpretação pela população, 
musicalmente leiga; 
7.2 A letra deverá refletir a história da Cidade, de seu povo, das belezas naturais, 
da ecologia e do meio ambiente, das praias, da diversidade cultural e étnica, da 
pesca, da cultura, do turismo, do esporte, dos negócios e do lazer, que fazem de 
Búzios um paraíso onde todos querem viver e orgulho de seu povo; 
7.3 A composição, para ser escolhida, não poderá ultrapassar o limite de 2 (duas) 
estrofes; 
7.4 A música terá que ser inédita; 
7.5 Toda a letra do hino terá que ser em Português. 



 
 
8. DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
8.1 O(s) autor(es), do hino classificado em primeiro lugar, deverá assinar 
documento registrado em cartório, cedendo em definitivo e irrevogavelmente, os 
direitos autorais de sua obra ao Município, mediante a premiação a que fará jus, 
conforme estipulado neste Edital. 
8.2 Em todas as publicações ou gravações do hino se fará menção ao(s) autor(es) 
da obra premiada, letra e música. 
 
 
9. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E DAS PREMIAÇÕES 
 
9.1 O resultado final do concurso será amplamente divulgado, nos meios de 
comunicação do Município e publicado no Boletim Oficial de Armação dos Búzios.  
Nessas publicações constarão: Os hinos classificados em primeiro, segundo e 
terceiro lugares, as respectivas pontuações obtidas pelo voto popular e pelo voto do 
Corpo de Jurados, bem como, os nomes dos autores das músicas e das letras. 
9.2 Aos 3 (três) hinos finalistas será concedida Moção de Congratulações e 
Aplausos pela Câmara de Vereadores do Município de Armação dos Búzios. 
 
 
10. O HINO OFICIAL 

10.1 O hino eleito em primeiro lugar tornar-se-á oficial, através da promulgação de 
Lei própria, cujo Projeto será submetido pelo Poder Executivo, à Câmara de 
Vereadores de Armação dos Búzios, no prazo de até 30 (trinta) dias, decorridos da 
publicação oficial do resultado do Concurso, objeto deste Edital. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 Os casos omissos ou eventuais alterações neste edital serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora. 
11.2 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
 

 
 

Armação dos Búzios, 19 de junho de 2017. 
 
 
 

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA 
Prefeito 
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