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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - CBMSE

EDITAL DE CONCURSO No 001/2020

CRIAÇÃO DO HINO OFICIAL DO CBMSE

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE – CBMSE, por

ocasião  das  comemorações  do  seu  Centenário,  através  do  seu  Estado-Maior

Geral, torna público aos interessados a abertura das inscrições e estabelece o

regulamento  para  a  criação  e  escolha  da  composição  do  Hino  Oficial  desta

Corporação.

1 - DA JUSTIFICATIVA:

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) completará 100 anos no dia 01

de outubro de 2020 e, objetivando comemorar a data alusiva ao seu centenário,

promoverá eventos, inaugurações, lançamentos e a criação do seu Hino Oficial,

lembrando e enaltecendo os personagens e eventos significativos na história da

Corporação.

O CBMSE nasceu na esfera municipal, passando depois para o Estado, sendo

absorvido  pela  Polícia  Militar  de  Sergipe.  Em 1999  desvinculou-se  da  PMSE,

porém, até os dias hodiernos não foi possível a criação do seu próprio Hino Oficial.

Neste sentido, observa-se no centenário da corporação o momento ideal para a

solução desta importante demanda histórica do CBMSE. O Hino fortalecerá os

laços culturais e a tradição militar entre os membros da corporação e, somando-se

aos demais símbolos como a bandeira e o brasão, completará o arcabouço do

CBMSE, fechando com chave de ouro sua estrutura, elevando ainda mais seu

nobre nome e o eternizando nos anais da história de Sergipe.

2.DOS OBJETIVOS:

2.1 -  Eleger  a  composição musical  que será  instituída  como Hino Oficial  do

CBMSE;

2.2 - Estimular o censo cívico, elevar a moral militar e a autoestima dos militares

do CBMSE, promovendo a participação e o envolvimento destes no processo de

criação do hino da sua corporação;
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2.3 -  Instigar  as  potencialidades  e  os  talentos  para  a  criação  artística,

valorizando os sentimentos de cidadania, amor e respeito pelo CBMSE; e

2.4 - Criar elemento importante que virá a somar-se à heráldica do CBMSE.

3.DA PARTICIPAÇÃO:

3.1 -  A  concorrência  é  ampla  e  irrestrita,  devendo  atender  aos  requisitos

constantes neste Edital.

3.2 - Cada concorrente poderá participar com apenas um (01) trabalho.

3.3 - Será permitido apresentar composição (música e letra) em conjunto, até o

máximo de dois participantes, conforme o item 3.1 deste edital, devendo constar a

coautoria, de forma clara, na ficha de inscrição. Neste caso o prêmio (em dinheiro)

será dividido entre os dois autores.

4.DA INSCRICÃO:

4.1 - A inscrição é gratuita e deverá ser feita no período de 10 de agosto a 23 de

setembro de 2020.

4.1.1 — A inscrição será feita através do site www.cbm.se.gov.br. 

4.1.2 – Deverão ser anexados:

a) Anexos  I  e  II  do  edital:  preenchidos  e  assinados  com  firma

reconhecida em cartório;

b) Cópia da Identidade (RG);

c) Breve currículo do(s) autor(es);

d) Obra escrita em partitura com letra;

e) Melodia com o seu acompanhamento vocal gravada em MP3.

4.2 A ausência de qualquer dos documentos requisitados no item 4.1.2 deste

edital acarretará na eliminação do candidato.

5.DAS CARACTERÍSTICAS DO HINO:

5.1 -  Para  efeito  da  elaboração  da  composição  (letra  e  música),  fica

estabelecido o seguinte conceito: HINO: “Música, geralmente marcial ou solene,

acompanhada de um texto, e que exalta o valor de algo ou de alguém”( ex. O Hino

à Bandeira) (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira in Novo Dicionário da Língua

Portuguesa):

5.2 - Na elaboração da letra e da composição musical não deverão ser feitas

alusões a militares vivos nem referências político-partidárias, religiosas, grupos

étnicos,  raciais,  de  gênero  ou  que  digam  respeito  a  outras  nações  ou

personalidades estrangeiras, vivas ou mortas:
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5.3 -  O Hino,  antes de tudo,  deverá primar por  uma linguagem poética,  que

traduza  o  conteúdo  do  tema,  sendo  que  a  composição  deverá  focalizar  fatos

históricos, sociais e culturais do CBMSE:

5.4 - A composição deverá ser inédita e possuir letra exclusivamente em língua

portuguesa (português-brasileiro), a linguagem deve estar de acordo com a norma

culta, devendo obedecer aos princípios estabelecidos pela gramática, ficando sob

a responsabilidade do(s) autor(es) qualquer questão quanto à autoria.

5.5 -  A expressão musical  do Hino deverá ser revestida de caráter  vibrante,

vigoroso, com melodia e ritmos fluentes, acessíveis a qualquer tipo de assembleia,

para a dinamização das potencialidades individuais e grupais. Em suma: para que

o POVO cante sem dificuldade.

5.6 - A melodia deverá realçar o sentido da letra, observando os acentos tônicos

das palavras para que haja correspondência entre os tempos fortes.  Evitar as

rimas pobres (coração com irmão; entrar com passear...) e primar pela métrica.

6.DA APRESENTAÇÃO DA MÚSICA:

6.1 - A melodia deverá estar escrita em pentagrama em clave de sol, com seus

respectivos acordes indicados por cifras para o acompanhamento instrumental e

com o texto da letra subordinado à respectiva notação melódica, abaixo de cada

sistema do pentagrama, conforme padrão de escrita estilo "Songbook":

6.2 - A melodia com o seu acompanhamento vocal deverá estar gravada em

mídia digital (CD), primando pela qualidade do áudio, afinação e boa dicção, a fim

de  que  possibilite  a  sua  avaliação  pela  Comissão  Julgadora  de  forma  clara,

evitando a desclassificação do trabalho:

6.3 - Na gravação da mídia física ou digital (CD, pendrive ou cartão de memória)

de demonstração será admitida no mínimo a execução vocal masculina e feminina

(dupla)  com acompanhamento  instrumental  ao  piano,  sem prejuízo  da clareza

estilística marcial.

6.4 -  Após a  apresentação  do resultado  do concurso,  o  candidato  vencedor

deverá  providenciar  a  grade  ou  partitura  composta  no  mínimo  dos  seguintes

instrumentos: Flautim e flauta, primeira, segunda e terceira Clarinetas, Sax Alto,

Sax Tenor,  primeira,  segunda e terceira Trompa em "FA", primeiro, segundo e

terceiro Trompete, primeiro, segundo e terceiro Trombone, Bombardino em "DO"

elou "Bb", Tuba, Caixa, Bombo e Pratos.
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7.DAS COMISSÕES ORGANIZADORA E JULGADORA:

7.1 -  A  comissão  organizadora  será  composta  no  mínimo  por  três  militares

ligados a unidade administrativa a critério do EMG;

7.2 - A comissão Organizadora será nomeada por intermédio de uma portaria e

divulgada anexa a este edital;

7.3 - Caberá a Comissão Organizadora além do trabalho de triagem do material

das inscrições todas as demandas referentes a organização, publicação e demais

trabalhos inerentes;

7.4 -  A  comissão  técnica  julgadora  será  composta  por  no  mínimo  cinco  (5)

membros (militares ou não) com notório conhecimento musical, língua portuguesa,

literatura e história; e

7.5 -  Os  integrantes  da  Comissão  Organizadora  e  Julgadora  não  poderão

participar do concurso.

8.DO JULGAMENTO:

8.1 - Para efeito de julgamento serão consideradas a originalidade, o estilo. a

melodia, a harmonia, o ritmo, a correção e clareza da letra, a adequação ao tema,

e a facilidade de comunicação.

8.2 - Entenda-se por composição música original e inédita, no todo ou em parte,

aquela que não contenha plágio e não tenha sido registrada ou apresentada em

público até a realização deste Concurso.

8.3 -  Será  admitida  melodia  de  mesmo  autor  a  qual  tenha  participado  de

qualquer concurso anterior, mas que não tenha sido classificada nem executada

publicamente.  Para  efeito  de  julgamento  desse  concurso,  tal  melodia  será

considerada inédita.

8.4 - A comissão técnica julgadora poderá não escolher nenhuma das obras

escritas e abrir novo edital referente a criação do Hino Oficial do CBMSE, sendo

que nessas circunstâncias não haverá premiação para nenhum dos candidatos do

primeiro concurso.

9.DA  ENTREGA,  DA  SELEÇÃO,  DA  APRESENTAÇÃO  E  DO  PRAZO  PARA

RECURSOS:

9.1 -  A  comissão  técnica  julgadora  fará  a  seleção  e  julgamento  das

composições no período de 25 de setembro a 30 de outubro do corrente ano;

9.2 - A ordem de classificação será publicada nos meios de comunicações do

CBMSE no dia 04 de novembro de 2020;
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9.3 - Caso algum concorrente deseje recorrer da decisão da seleção, deverá

fazê-lo no prazo de cinco (05) dias úteis contados da data de publicação da ordem

de classificação;

9.4 - O período para análise e divulgação nos meios de comunicação oficiais do

CBMSE referente ao(s) recurso(s) impetrado(s), se houver(em), será de até cinco

(05) dias úteis após impetração dos recursos;

9.5 - Após o julgamento e o período(s) para recurso(s), a obra vencedora será

apresentada  à  comissão  organizadora  para  que  seja  providenciada  a  sua

divulgação nos meios de comunicação oficiais do CBMSE;

9.6 - A composição vencedora deverá ser apresentada em ato público oficial,

em data e local a serem divulgados pela comissão organizadora, executada pela

banda de música do CBMSE e coro misto formado por militares do CBMSE; 

10. DOS ITENS A SEREM AVALIADOS:

10.1 - Os itens a serem avaliados terão pontuação individual de um a dez (l a 10).

Cada jurado preencherá a sua tabela e fará uma média que, somada à média dos

demais jurados, dará o total dos pontos obtidos.

10.2 - Itens constantes na tabela de avaliação:

10.2.1 - Adequação ao tema: " Hino Oficial do CBMSE";

10.2.2  - Clareza e comunicação;

10.2.3  - Letra (correção gramatical);

10.2.4  - Harmonia;

10.2.5  - Melodia;

10.2.6  - Ritmo;

10.2.7  - Originalidade; e

10.2.8  - Tempo de apresentação.

10.3 - Em caso de empate, o voto de minerva será do presidente da comissão

técnica julgadora.

11. DA PREMIAÇÃO:

11.1 - Ao vencedor do concurso será concedido um prêmio em dinheiro, no valor

de R$ 5.000 (cinco mil reais) líquido, já retido o IRPF, além de troféu e certificado;

11.2 - O prêmio em dinheiro será dividido entre os autores, no caso de coautoria;

11.3 - Aos demais concorrentes será fornecido um certificado de participação, até o

terceiro colocado; e
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11.4 - O prêmio será outorgado no prazo de um mês após a divulgação do hino

oficial.

12 - DOS DIREITOS AUTORAIS:

12.1 - O autor ou autores do trabalho vencedor cederá ou cederão a propriedade

intelectual da obra de pleno direito e por prazo indeterminado ao CBMSE, que se

reserva o direito de publicar, gravar e divulgar o trabalho premiado.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 - O ato de inscrição implica na aceitação integral e na obrigatoriedade de

cumprimento deste regulamento.

13.2 - Estão automaticamente desclassificados, em caráter indelével e irrecorrível

os  concorrentes  que  descumprirem  este  regulamento,  provocarem  atos  que

venham a prejudicar a realização do concurso ou que sejam desrespeitosos com

os outros participantes, com os organizadores ou com as comissões.

13.3 - Os concorrentes renunciam aos direitos sobre imagem, letra e música e não

serão remunerados  ou ressarcidos de despesas,  em hipótese  alguma,  salvo  a

premiação do vencedor.

13.4 - Os trabalhos recebidos mesmo os não classificados não serão devolvidos

aos seus autores.

13.5 - O CBMSE e a comissão organizadora “Concurso Hino Oficial do CBMSE”

poderão determinar realização de um novo concurso caso nenhum dos trabalhos

seja selecionado pela comissão técnica julgadora.

13.6 - A inobservância desse edital, por parte de qualquer concorrente implicará na

desclassificação imediata.

13.7 - Os trabalhos concorrentes, após o concurso, serão encaminhados ao acervo

do arquivo do CBMSE.

13.8 - Os casos omissos ao edital serão resolvidos pela comissão julgadora e/ou

organizadora que representará, no ato, o CBMSE.

13.9 - Elege-se o foro da cidade de Aracaju/SE para conhecer e julgar disputas em

torno deste edital, no que não couber às comissões nomeadas.

ALEXANDRE JOSE ALVES SILVA - Coronel QOBM

Comandante Geral do CBMSE

LUIZ HENRIQUE MELO DOS SANTOS - Coronel QOBM

Chefe do Estado-Maior do CBMSE
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

Anexo I

Ficha de inscrição - Concurso de Escolha do Hino Oficial do CBMSE

De acordo com os itens constantes no edital que institui a criação do Hino Oficial do
CBMSE, declaro que estou ciente do regulamento e me disponho a participar do
concurso ciente dos termos regulamentados neste edital.

Nome: 
Endereço:
Bairro:  Cidade:
CEP:
Telefones:
( ) Residencial
( ) Celular
email:

A ser preenchido por um coautor (se o trabalho foi feito em parceria)
Nome: 
Endereço: 
Bairro:  Cidade:
CEP:
Telefones:
( ) Residencial
( ) Celular
e-mail:

___________________, ___de_____________de_______.

Assinatura Autor

Assinatura Coautor (se houver)
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

Anexo II

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

AUTOR
Nome completo:
R.G.:
C.P.F.:
Data de nascimento:
Sexo:
Endereço:
Cidade/CEP:
Telefone:

COAUTOR
Nome completo:
R.G.:
C.P.F.:
Data de nascimento:
Sexo:
Endereço:
Cidade/CEP:
Telefone:

Declaro(amos) estar(armos) inteiramente de acordo com os termos do Edital do Concurso
nº 001/2020, e concordo(amos) em ceder todos os direitos autorais e de propriedade sobre a
obra, caso seja ela vencedora.

_____________________, ___de_____________de_______.

Assinatura Autor

Assinatura Coautor (se houver)
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

Anexo III

COMISSÃO ORGANIZADORA

Serão atribuições da comissão organizadora:

1. Distribuir informações sobre a seleção da obra do hino do CBMSE;
2. Receber e conferir as inscrições;
3. Receber  e  conferir  a  regularidade  da  documentação  e  do  material

encaminhado;
4. Encaminhar os hinos inscritos aos membros da Comissão Julgadora;
5. Assessorar os trabalhos de julgamento;
6. Garantir o sigilo em todo o processo; e
7. Divulgar o resultado final do concurso e encaminhar ao Chefe do EMG/

CBMSE.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

Anexo IV 

COMISSÃO JULGADORA

A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões e essa etapa está dividida
em duas fases: eliminatória e classificatória.
1. A eliminação ocorrerá na hipótese em que sejam descumpridas as regras
de  inscrições  ou  se  houver  incidência  de  alguma  cláusula  de  eliminação
prevista neste edital.
2. A  classificação  consiste  na  atribuição  de  pontos  às  obras  sob
julgamento, de acordo com os critérios previstos no edital. 

CRITÉRIOS:
1.Na apreciação musical serão observados a originalidade, o estilo, a beleza

da  melodia,  a  harmonia,  o  ritmo e  a  singularidade  da  música.  (critério
classificatório).

2.O tempo de execução do hino deverá ser de, no mínimo, 2 (dois) e, no
máximo, 3 (três) minutos. (critério eliminatório).

3.O  aspecto  linguístico-  literário,  a  adequação  ao  tema,  a  facilidade  de
comunicação,  a  interação  com a  melodia,  a  gramática  correta.  (critério
classificatório).

4.Alusão aos eixos temáticos: militar, corporação bombeiro militar- reportar
o  item  5  do  edital;  e  sua  coerência  no  conjunto  da  obra.  (critério
eliminatório).

5.Métricas e rimas (critério classificatório).
6.O  uso  da  língua  padrão,  evitando  vícios  de  linguagem;  privando  pela

clareza e concisão. (critério classificatório).
7.Melodia realçando o sentido da letra, observando os acentos tônicos das

palavras  com  correspondência  natural  entre  os  tempos  fortes.  (critério
classificatório).

TABELA DE AVALIAÇÃO: conforme item 10 do edital.
Adequação ao tema

Clareza e comunicação

Letra

Harmonia

Melodia

Ritmo

Originalidade

Tempo de apresentação
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