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1. OBJETIVO. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO E DO NÚMERO DE VAGAS. 

 

EDITAL Nº013/2021 DE 15 DE OUTUBRO 2021 

CONCURSO “SER TÃO NEGRO”  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE 

E LAZER 

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições, torna público o 
edital do evento gratuito “Concurso “SER TÃO NEGRO”, ação do projeto de comemoração 
ao dia da consciência negra “RESPEITO NÃO TEM COR, TEM CONSCIÊNCIA”, conforme 
edital nº. 013/2021, estabelecendo objetivos, critérios de participação, cronograma, número de 
vagas, critérios de avaliação e premiação:  

 

O Concurso Municipal de Beleza “SER TÃO NEGRO 2021″ tem o objetivo de divulgar, 
sensibilizar e promover junto à comunidade, a beleza negra, buscando valorizar a cultura e 
estética afro-brasileira, enaltecer a autoestima, a diversidade étnica, o respeito e sobretudo, 
valorizar o homem e a mulher negros enquanto ser social em sua plenitude de direitos e 
deveres. O concurso é aberto para homens e mulheres negros a representar o seu Município, 
obedecendo o critério de faixa etária exposta neste regimento. 

 

 
São disponibilizadas 30 vagas, sendo 15 para o público feminino e 15 para o masculino, 
podendo se inscrever qualquer homem e mulher negros residentes em Floriano, com idade 
entre em 16 e 30 anos. 
As inscrições serão realizadas presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esporte e Lazer, localizada na Praça Viviane Antenório nº S/N – Conjunto Pedro Simplicio – 
bairro São Borja, no Município de Floriano – PI, entre 25/10 e 30/10, de segunda a sexta nos 
horários de 7h30 à 13h30 por meio de preenchimento de: 
 
- Ficha de Inscrição (Anexo I); 
- Autorização de Uso de Imagem e Voz (Anexo II). Os estudantes menores de 18 anos 
serão inscritos por mãe, pai ou responsável legal; 
- RG e CPF; 
- Comprovante de residência; 
- Cópia do Título Eleitoral;  
- 01 Foto colorida ( não necessariamente 3x4). 
Caso haja vagas remanescentes na categoria masculina, haverá preenchimento com base em 
lista de espera da categoria feminina. 
 
A inscrição no concurso é gratuita, por ordem de chegada e dá direito ao candidato de 
participar de todas as oficinas que serão ofertadas conforme Anexo III, na secretaria, como 
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3. DAS ETAPAS E CRITÉRIOS DO CONCURSO: 

4. DA APURAÇÃO E PREMIAÇÃO. 

5. DAS OFICINAS E DA CONSTRUÇÃO DAS CANDIDATURAS. 

etapas que fornecerão subsídios para a candidatura a Miss Ser Tão Negro 2021 e Mister Ser 
Tão Negro 2021. 
A lista de inscritos será divulgada no dia 01/11. 
 

 

Os candidatos inscritos serão avaliados por Comissão Avaliadora, em três etapas: 

          Etapa 1 – Desfile de Trajes e Adereços; 
         Etapa 2 – Apresentação Cultural; 
         Etapa 3 – Perguntas e Arguição Oral. 
O concurso ocorrerá dia 19/11, a partir das 19h, como uma das ações do Projeto da 
Consciência Negra 2021. No Desfile de Trajes e Adereços (Etapa 1), serão avaliadas a 
criatividade, a construção estética do traje e dos adereços e a originalidade.  
Na Apresentação Cultural (Etapa 2), cada candidato terá até 3 minutos para manifestação 
cultural correlata ao patrimônio cultural afro-brasileiro e suas atualidades, representados 
através de composições musicais, audiovisuais e cênicas, bem como pela dança e produção 
poético-literária, além da religiosidade e da gastronomia. Na apresentação, serão avaliados a 
criatividade, o domínio do tema e a originalidade. 
Na etapa de Perguntas e Arguição Oral (Etapa 3), cada candidato responderá a três 
questões sobre História e Cultura Afro-Brasileira, História da África e Patrimônio Cultural Afro- 
Brasileiro, em que serão avaliados o conhecimento, o domínio e a identificação com a 
temática. 
 

 

A apuração das três etapas do concurso ocorrerá logo após a Etapa 3, seguida da premiação 
e do encerramento. 
A Comissão Avaliadora escolherá a Miss “Ser Tão Negro 2021 e o Mister Ser Tão Negro 
2021”, que serão premiados com faixa alusiva e prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.100,00 
(Hum Mil e Cem Reais). 
Haverá premiação somente para o primeiro colocado nas categorias masculino e feminino, 
com entrega de prêmio em dinheiro, além de faixa alusiva para os vencedores. 
 

 

Todos os candidatos inscritos terão acesso a oficinas formativas e informativas, que serão 
ofertadas entre 03/11, 10/11, 15/11 e 19/11, conforme Cronograma das Atividades (Anexo III), 
na sede da secretaria, como subsídios para a construção da participação nas etapas do 
concurso. Os candidatos inscritos que não participarem de pelo menos 50% das oficinas serão 
eliminados do concurso. 
Os candidatos inscritos serão assessorados diretamente pelo projeto “Respeito Não Tem Cor, 
Tem Consciência”, que fará a divulgação das oficinas, controle de presença e orientações 
permanentes em relação a composição dos trajes e da apresentação cultural, além da 
organização de pelo menos 1 (um) ensaio geral no auditório da secretaria. O calendário das 
oficinas será divulgado na sede da secretaria. 
As oficinas tratarão da temática do concurso em atividades de cuidados e penteados de 
cabelos afro, confecção e utilização de vestimentas e adereços, danças, maquiagem e história 
e cultura. A oferta das oficinas se dará em função da execução de edital de chamada pública. 
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7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Os vencedores serão convocados para assinatura de Termo de Compromisso, onde no 

qual assumirão o compromisso de participar de todos os eventos culturais conforme 

necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 

A assinatura do Termo de Compromisso ficará a critério exclusivo da Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Lazer. 

O exercício na atividade é temporário e SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO de qualquer 
natureza, não está regulado pela legislação trabalhista e se enquadra no REGIME 
ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, bem como nas disposições contidas na Lei 
nº 8.666/93. 
 

 O prazo de vigência do Termo de Compromisso para a execução das atividades, objeto 

deste edital, será até 12 meses a partir da publicação do contrato no Diário Oficial dos 

Municípios, podendo ser prorrogado, obedecendo a legislação vigente. 
 
 

 
A inscrição neste concurso pressupõe a autodeclaração do candidato como negro. 
Eventuais dúvidas de candidatos podem ser esclarecidas através de envio de mensagem para 
o endereço: cultura@floriano.pi.gov.br e pelos telefones: 89 9 9911-1481/9404-3098/9468-
8825. 
Todas as etapas do concurso ocorrerão na Praça Dr. Sebastião Martins, – Centro. 
Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora. 

 

 

Floriano (PI), 15 de Outubro de 2021. 

 
 

 
Jonnhy Carvalho Arruda Mendes 
Presidente da Comissão Especial 

Portaria nº 004/2021 
 
 
 
 

Visto: 
Reginaldo Mota Monteiro 

Secretário Municipal de Cultura Esporte e Lazer 
                         Portaria nº 008/2021 

6. DO TERMO DE COMPROMISSO. 
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Edital n.º 013/2021 de 15 de Outubro de 2021 
 

CONCURSO “SER TÃO NEGRO” 
 

Anexo I – Formulário de Inscrição 
 

Nome do candidato/a:_______________________________________________________ 
 
Data de nascimento: ____/____/__________  
 
(  ) Masculino (  ) Feminino 
 
Endereço:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Telefone:___________________________ 
 
Email: 
 
CPF: 
 
Número do RG:______________ Órgão:___________ Data:____/____/__________ 
 
Nome do pai, mãe ou responsável legal:__________________________________________ 
 
( ) Autorizo, a inclusão do número de telefone do/a candidato/a em grupos eletrônicos de 
mensagens instantâneas para obtenção de informações relativas ao andamento do concurso. 
 
(  ) Não autorizo, a inclusão do número de telefone do/a candidato/a em grupos eletrônicos de 
mensagens instantâneas para obtenção de informações relativas ao andamento do concurso. 
 
 

Floriano(PI),_____de______________ de 2021 
 
 
 

__________________________________________ 

Assinatura 
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Edital n.º 013/2021 de 15 de Outubro de 2021 

 
CONCURSO “SER TÃO NEGRO” 

 
Anexo II – Autorização de Uso de Imagem e Voz 

 
Pelo presente instrumento, autorizo a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, 
sediado na Praça Viviane Tenório, S/N.°  – Conjunto Pedro Simplício, a divulgar, utilizar e 
dispor na íntegra ou em partes, inclusive para fins institucionais, educativos, informativos, 
técnicos e culturais, o meu nome, minha imagem (fotografia e vídeo) e som de voz, sem que 
isso implique em ônus para esta instituição, exclusivamente em relação a minha participação 
neste Concurso “SER TÃO NEGRO”. 
 
 
Nome do pai, mãe ou responsável legal: ___________________________________________ 
 
 

 
Floriano(PI),___de___________ de 2021 

 
 
 
 

 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 
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Edital n.º 013/2021 de 15 de Outubro de 2021 
 

CONCURSO “SER TÃO NEGRO” 
 

Anexo III – Cronograma das Atividades 
 
 

25/10 à 30/10 Inscrições 

01/11 Divulgação dos inscritos 

03, 10, 15 e 19 - manhã Ofertas de oficinas preparatórias 

19/11 - noite Concurso 
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