
 

EDITAL DO CONCURSO PARA ESCOLHA DO 
HINO DO JUBILEU DE PRATA DA ARQUIDIOCESE DE PALMAS 

 
A Arquidiocese de Palmas lança o Concurso para escolher o Hino do seu Jubileu de Prata, 

cujo tema é “Igreja de Palmas, 25 anos” e lema “E Deus visitou o seu povo” (Lucas 7,16). 
. 

1. Do Jubileu de Prata (31 de maio de 2021 a 31 de maio de 2022): 
 
1.1. Implantada por São João Paulo II, em 31 de maio de 1996, a Arquidiocese de Palmas abrange, 
além da Capital do Estado do Tocantins, Palmas, mais 10 cidades - Lajeado, Tocantínia, Rio Sono, 
Novo Acordo, Aparecida do Rio Negro, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins, São Félix, 
Lizarda e Mateiros, além das aldeias indígenas Xerente. Estas cidades, em sua maioria, estão no 
Jalapão.  
 
1.2. Para mais informações sobre a história da Arquidiocese e da sua organização pastoral, consulte 
o site www.arquidiocesedepalmas.org.br 
 
1.3. Do dia 31 de maio de 2021, ao dia 31 de maio de 2022, a Arquidiocese celebrará o seu Jubileu 
de Prata, comemorando os 25 anos de evangelização nestas terras tocantinenses.  
 
1.4. A série de eventos e de festividades deste ano seguirá o Espírito do Jubileu:  
 
a) Viver como irmãos, auxiliando-nos uns aos outros, inspirados na Encíclica Fratelli Tutti; 
 
b) Observar o cuidado com o meio ambiente, transformando todas as ações em uma “Querida 
Palmas”, a partir da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia;  
 
c) E motivar o louvor e o agradecimento, segundo a Encíclica Laudato Si.  
 
1.5. O Espírito do Jubileu ainda conta com a realização dos seguintes sonhos, todos presentes na 
Querida Amazônia: sonho social, sonho ecológico, sonho cultural e sonho eclesial. 

. 
2. Do Hino do Jubileu: 
 
2.1. Para concorrer, o participante precisa encaminhar a sua proposta de letra e de música do Hino do 
Jubileu, considerando os seguintes critérios: 
 
a) Orientar-se pelos aspectos litúrgicos e celebrativos que envolvem este Evento, de acordo com o 
Espírito do Jubileu, descrito no item 1.4, deste Edital, levando ainda em consideração que o Hino 
será executado em missas, encontros, assembleias e outros; 
 
b) Realçar bem o sentido da letra. É importante que, antes de pensar na composição, o autor estude 
bem a letra da canção e observe os acentos tônicos (fortes) das palavras para que haja uma 
correspondência natural com os tempos fortes da melodia. Quando as sílabas não acentuadas (átonas) 
coincidirem com os tempos fortes de cada compasso, a palavra fica deformada (por exemplo: terrá, 
horá, vamós, etc); 
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c) Que a letra e a melodia sejam inéditas, fluentes, simples e belas. A tessitura média das notas 
musicais seja acomodada preferencialmente entre “dó 3” (dó central do piano ou órgão) e o “dó 4” 
(uma oitava acima); 
 
d) Que a música seja construída, a partir da escala diatônica, evitando, assim, cromatismos exagerados 
(semitons sucessivos) e intervalos de difícil entoação; 
 
e) Que busque a originalidade, fugindo da estética da música de mercado e valorizando o patrimônio 
litúrgico e musical da Igreja Católica. 
 
3. Do formato:  
 
3.1. As músicas precisam ser apresentadas em partitura, com a dimensão dos acordes (cifras) para o 
acompanhamento instrumental.  
 
3.2. As melodias que não forem apresentadas em partitura serão automaticamente desclassificadas.  
 
3.3. O arquivo da partitura deve ser enviado em PDF e a música em MP3. 

 
4. Da inscrição: 
 
4.1. O participante deverá enviar sua inscrição para o e-mail: hinodojubileu@gmail.com   
O título da mensagem de e-mail deverá ser preenchido com um pseudônimo (nome fantasia), 
segundo estes exemplos:  

 
Ficha de Inscrição de Maria de Lourdes 
Ficha de Inscrição de José da Silva 
 

4.2. O e-mail com a inscrição deverá conter os seguintes itens: 
 

a) Nome, endereço e celular dos(as) autores(as) e/ou compositores(as); 
 
b) Partitura em PDF e música em MP3, de acordo com o item 3 deste Edital;  
 
c) Declaração (Anexo 1) cedendo os direitos autorais em benefício da Arquidiocese de Palmas; 
 
d) Autorização (Anexo 2) para que a equipe técnica designada pela Mitra Arquidiocesana de Palmas 
possa realizar eventuais alterações / ajustes na peça; 
 
4.3. Caso o participante queira enviar mais de uma proposta: para cada nova proposta deverá realizar 
uma nova inscrição com um novo pseudônimo.  
 
4.4. A inscrição é gratuita. 
 
5. Da autoria: 
 
5.1. Poderá ser individual ou em grupo.  
 



 

5.2. Podem participar deste concurso qualquer cidadão brasileiro, residente no Brasil ou no Exterior.  
 
5.3. Os menores de idade precisam enviar no e-mail de inscrição uma autorização do seu responsável 
legal (Anexo 3). 

 
6. Do prazo: 
 
6.1. O prazo para o envio das propostas é até às 23h59 do dia 03 de abril de 2021. 
 
7. Dos critérios de avaliação: 
 
7.1. Cada proposta receberá uma nota de 0 (zero) a 20 (vinte) em cada um dos seguintes critérios: 
 
a) Obediência à norma culta da Língua Portuguesa; 
 
b) Obediência aos parâmetros apresentados na alínea “a” do item 2.1., deste Edital; 
 
c) Obediência aos parâmetros apresentados nas alíneas “b”, “c” e “d” do item 2.1., deste Edital; 
 
d) Obediência aos parâmetros apresentados na alínea “e” do item 2.1., deste Edital; 
 
e) Obediência à ortodoxia da fé católica na letra. 
 
7.2. Cada proposta terá uma pontuação final de 0 (zero) a 100 (cem).  
 
8. Da Comissão Julgadora do Concurso do Hino do Jubileu: 
 
8.1. Esta Comissão é composta por 5 membros, de forma que cada um avaliará um dos cinco critérios 
apresentados no item 7.1. deste Edital. 
 
8.2. É expressamente proibida a submissão de uma proposta por qualquer um dos membros da 
Comissão. 
 
9. Da Seleção: 
 
9.1. A seleção das propostas será em reunião específica da Comissão, na sede da Cúria Metropolitana 
de Palmas ou na modalidade on-line, levando em consideração a pontuação final de cada proposta. 
 
9.2. A decisão da premiação será de exclusividade da Comissão e é irrecorrível.  
 
9.3. É vedado o acesso ao resultado de eventual colocação, posição ou pontuação final, sendo revelado 
apenas o Hino vencedor. 
 
10. Da Divulgação do Hino vencedor: 
 
10.1. O resultado do Concurso será divulgado em evento, on-line, no dia 24 de abril de 2021 (sábado), 
com a participação do vencedor, em horário e plataforma a serem divulgados em tempo oportuno. 
 



 

10.2. O vencedor será comunicado até o dia 17 de abril de 2021. Pelo presente Edital o vencedor 
concorda em participar, obrigatoriamente, do evento on-line, descrito no item 10.1., deste Edital.  
 
10.3. A impossibilidade de participação do vencedor neste evento o desclassifica imediatamente e o 
prêmio será transferido para o segundo colocado (e assim sucessivamente). 
 
11. Da Premiação: 
 
11.1. A premiação deste Concurso será a reprodução da música nos materiais oficiais do Jubileu da 
Arquidiocese de Palmas, bem como a divulgação dos créditos de autoria do compositor.  
 
11.2. Além disso, o vencedor receberá um prêmio, em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil 
reais). 
 
12. Dos casos omissos e do foro: 
 
12.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, amparada na legislação pertinente.  
 
12.2. Elege-se o foro de Palmas/TO para eventuais controvérsias decorrentes do presente Concurso, 
renunciando todos os participantes qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Palmas/TO, 23 de fevereiro de 2021  



 

ANEXO 01 
 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 

Por este instrumento, eu, ________________________________________________, 
nacionalidade: ________________ CPF nº ______________, CEDO, nos termos da Lei 9.610/98, os 
direitos autorais patrimoniais da obra indicada abaixo, à Mitra Arquidiocesana de Palmas. 

Título: ________________________________________ 
          Co-autores: (se houver) 
     
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, em colaboração com os co-autores acima 

mencionados, da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível 
impugnação da obra por parte de terceiros.   

 
Local e data: 
 
Nome completo e assinatura do CEDENTE: 
 
 
Endereço completo:  
 
E-mail:  
 

 
         De acordo: 
CESSIONÁRIO 

  



 

ANEXO 02 
 

AUTORIZAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO EM OBRA 
 

Por este instrumento, eu, ________________________________________________, 
nacionalidade: ________________ CPF nº ______________, AUTORIZO, nos termos da Lei 
9.610/98, que a equipe técnica designada pela Mitra Arquidiocesana de Palmas possa alterar e/ou 
modificar a seguinte obra de minha autoria. 

Título: ________________________________________ 
          Co-autores: (se houver) 
     
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, em colaboração com os co-autores acima 

mencionados, da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível 
impugnação da obra por parte de terceiros.   

 
Local e data: 
 
Nome completo e assinatura: 
 
 
Endereço completo:  
 
E-mail:  

  



 

ANEXO 03 
 

Autorização de Participação de Menor 
 

EU ____________________________________________________________ 
Nacionalidade _________________________, estado civil ________________, 
Profissão _______________________________, documento de identidade 
______________________-SSP/_____ e CPF _______________________, 
residente e domiciliado no endereço _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
e- mail: ______________________________________, representante legal de 
_____________________________________________________________ 
Nacionalidade _________________________, estado civil ________________, 
Profissão _______________________________, documento de identidade 
______________________-SSP/_____ e CPF _______________________, 
residente e domiciliado no endereço _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Dou autorização para que o menor e/ou incapaz sob minha tutela/curatela possa participar do 
Concurso do Hino do Jubileu da Arquidiocese de Palmas em conformidade ao art. 75 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990) manifestando ciência de que crianças menores de 10 
(dez) anos somente poderão participar do Concurso acompanhadas dos pais ou responsável. 
 
____________________________, ____ de _______________ de ______. 
 
 

_________________________________ 
Responsável Legal 

 
 
 


