





REGULAMENTOCONCURSOCULTURALJOVEMCIDADÃO 


CAPÍTULOI-DOOBJETO 

Art. 1º. O Ministério Público doEstadodoParaná,pormeiodesuaEscolaSuperior, 
em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e com o patrocínio da
PROVOPAR-PR, promoverá oConcursoCulturalJovemCidadãoemsubstituiçãoà
etapadaCaravanadaCidadania,quecompõemoprojetoGeraçãoAtitude2021.  

O concurso tem porfinalidadeincentivaroprotagonismojuvenildosestudantesde
ensino médio das escolas públicas do Paraná. As escolas inscritas no projeto
realizarão atividades relacionadas ao conteúdo do guia cidadão, levando
informações sobre Democracia, Cidadania, Eleições, Política, Voto Consciente,
funções dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, dentre
outrostemasdeinteresse,quepoderãoserabordadoscomosestudantesafimde
contribuircomodesenvolvimentohumano,pessoaleeducacionaldosjovens. 

Oobjetodoconcursoculturaléaproduçãodeumprodutofinalrelacionadoaotema
JovemCidadão. 

CAPÍTULOII–DOTEMAEDURAÇÃO 

Art. 2º A produção do produto final deveráestarrelacionadaaosassuntosdoguia
cidadão, das aulas dos promotores/procuradores de Justiça e dos vídeos
disponibilizadosnocanaldaEscolaSuperiornaWebsérieGeraçãoAtitude. 

Parágrafo único - O produto final poderá ser um texto, uma arte manual, uma
música,umainterpretaçãoteatraldosalunos,umaboaaçãorealizadanaescolaou
nacomunidadequedemonstreaefetiva açãorealizadasobreostemaabordados. 

Art.3ºAproduçãofinaldeveráserdocumentadaemvídeo,comnomáximo2(dois)
minutos, a ser gravada com o celular naposiçãohorizontalepostadanoYoutube,
sobaresponsabilidadedoprofessororientador. 







CAPÍTULOIII-DAPARTICIPAÇÃO 

Art. 4º. Poderão participar do concurso todas as escolas inscritas pelos seus
Núcleos Estadual de Educação que preencheram os formulários enviados pela
Secretaria de Estado da Educação e que cumpriram todas as etapas do projeto
GeraçãoAtitude,quaissejam: 
I-TrabalharcomosalunosoconteúdodoGuiaCidadão; 
II - Assistir a 1 (uma) aula, via google meet, que será ministrada por um
promotor/procuradordeJustiçaemdiaehoráriopreviamentemarcados; 
III - Assistir, ao menos, a 3 (três) vídeos que serão disponibilizados no canal do
YoutubedaEscolaSuperiordoMinistérioPúblico-WebsérieGeraçãoAtitude; 
IV - Entregar, dentro do prazo estabelecido neste regulamento, o produto final
escolhidopelaescolacomotemaJovemCidadão. 

Parágrafo único – Todas as atividades deverão ser comprovadas por meio de
relatórios, constando as datas e assuntos abordados por cada docente e fotos,
sejamelaspresenciaisouvirtuais. 

CAPÍTULOIV-DASESPECIFICAÇÕES 

Art.5º.Cadaescolapoderáapresentarapenasumprodutofinal. 

§1ºOprodutofinalpoderáserdesenvolvidoporumoumaisalunos,deumaoumais
turmas,etambémcontarcomaparticipaçãodo(s)professor(es)responsável(is). 

§ 2º Se houver mais de um produto final produzido, a escola deverá, mediante
seleçãointerna,escolherqualtrabalhorepresentaráocolégionoconcursocultural. 

Art. 6º. O vídeo deverá ser inédito, não sendo aceitos os que já tenham sido
publicadosemmeiovirtual,parcialouintegralmente. 







Art.7º.Ovídeonãopoderáabordartemaspolítico-partidáriosouqueversemsobre
assuntos que envolvam religião, discriminação ou desrespeito à pessoa e aos
animais. 

Parágrafo único - Caso o vídeo seja considerado desrespeitoso, nos termos deste
artigo, a comissão julgadora promoverá a sua desclassificação do concurso
cultural. 

CAPÍTULOV-DAINSCRIÇÃOEDOSPRAZOS 

Art. 8°. As escolas que cumprirem todas as etapas estarão automaticamente
inscritasnoconcursocultural. 

Parágrafo único - Os vídeos deverão ser encaminhados entre os dias 1º e
31/10/2021,viae-mail,paraoendereçoeletrônicog
 eracaoatitude@mppr.mp.br 
I-Oassuntodoe-maildeveráser“C
 oncursoCulturalJovemCidadão”enocorpodo
e-mail deverá conter os seguintesdados: NomedaEscola,aqueNúcleoEstadual
de Educação pertence, qual município, nome do Diretor, nome do(s) professor(es)
responsável(is), turmas envolvidas, número de alunos participantes, e, ainda,
declaraçãodeque concordamcomoregulamento,queautorizamavinculaçãodo
mesmo em meio virtual, cedendo ao Ministério Público do Paraná os direitos de
imagem,someproduçãointelectual. 
II-Namesmamensagemeletrônica,deveráseranexadoolinkdovídeopostadono
YoutubecomotamanhoeformataçãoindicadosnoArt.2º 

Art. 9º A Escola participante receberá, por e-mail, resposta da organização do
concurso, com a confirmação do recebimento da inscrição do vídeo, até um dia
apósoenvio. 

§1ºCasonãosejarecebidooe-mailnesteprazo,aEscoladeveráentraremcontato
com a Escola Superior do Ministério Público pelo telefone (41) 3250-4825, para
verificarsehouvealgumproblematécnico. 


§ 2º Não serão aceitas inscrições que não atendam aos requisitos deste
regulamento. 





CAPÍTULOVI–DA AVALIAÇÃO 

Art.10.Aavaliaçãodosvídeosseráefetuadaporcomissãojulgadoracompostapor
integrantesindicadospelaCoordenaçãoGeraldaEscolaSuperior. 

Parágrafoúnico-Ojúriteráacessoaosvídeosenviadoserealizaráavotaçãoentre
osdias03a14/11/2021. 

Art. 11. O júri avaliará a qualidade dos trabalhos e elegerá os melhores vídeos
conformeosseguintescritérios: 
I-pertinênciacomotema“JovemCidadão”; 
II-respeitoaduraçãoestabelecida; 
III–originalidade; 
IV–criatividade; 
V-qualidadedovídeo. 

CAPÍTULOVII–DOSCRITÉRIOSDEDESCLASSIFICAÇÃO 

Art.12.Serãodesclassificadosostrabalhos: 
I–quenãosejaminéditos; 
II–queforemapresentadosforadoprazodeinscriçãodefinidonesteregulamento; 
III–quenãoatendamaotemaestabelecido; 
IV-quenãoobservemostermosdopresenteregulamento. 

CAPÍTULOVIII-DOSRESULTADOS 

Art. 13. Concluído o processo de julgamento pela comissão, a Escola Superior do
Ministério Público do Paraná anunciará onomedocolégiovencedordoconcurso,
napáginadaEscolaSuperiorenositedaSEEDnodia1
 9/11/2021. 





CAPÍTULOIX-DAPREMIAÇÃO 
Art.15.Os10melhoresvídeosterãodestaquenapáginadaEscolaSuperior,nosite
doMinistérioPúblico,eocolégiovencedorganharáumnotebook. 

Parágrafo único - Os professores envolvidos no projeto Geração Atitude que
cumpriremtodasasetapas,receberãocertificadode10horaspelaEscolaSuperior
doMinistérioPúblicodoParaná. 
EserãoconvidadosaparticipardaMesaRedondaparaasocializaçãodaspráticas
exitosas, com validação pelo SICAPE, comcertificaçãode 4horas,aserrealizada
deformaremota,nomêsdenovembro.Ainscriçãoparaesseeventoseráorientada
futuramentepeloDepartamentodeProgramasparaaEducaçãoBásica,vinculado
àSecretariaEstadualdaEducaçãoedoEsporte. 

CAPÍTULOX-DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

Art. 16. No ato da inscrição, os participantes do concurso concedem aoMinistério
Público do Paraná o direito de publicação e divulgação de imagem, por qualquer
meio, a qualquer tempo, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de
notificação, assegurada a divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos
créditos,conformeaLei9.610/98(LeideDireitosAutorais). 

Art.17.Osparticipantesatestam,pelosimplesatodainscrição,queseustrabalhos
nãoinfringemdireitosdeterceiros,nãoincorrememplágiocomreproduçãototalou
parcial, responsabilizando-se, na esfera cível e penal, pelo descumprimento das
normasconstantesnesteregulamento. 

Art. 18. Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela Escola
SuperiordoMinistérioPúblico. 

Art. 19. É responsabilidade do concorrente acompanhar as comunicações oficiais
referentes a este concurso, divulgadas na página da instituição na internet ou via
e-mail. 






Art.20.Dasdecisõesdacomissãojulgadoranãocaberãorecursos. 

Art. 21. A participação noconcursoimplicanaaceitaçãodetodosostermosdeste
regulamento. 
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