1

Regulamento do Concurso para escolha do Hino do Jubileu de Ouro
do Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja
Presidente Prudente-SP

A Comissão do Concurso do Hino do Jubileu de Ouro do Seminário Diocesano Nossa
Senhora Mãe da Igreja, Diocese de Presidente Prudente-SP, por meio do presente
regulamento, estabelece critérios e esclarece aspectos que favorecem o bom andamento do
concurso que se destina a escolher uma composição (letra e música) a ser oficializada como
Hino do Jubileu de Ouro do Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja.
I- Dos Objetivos
a) Escolher o Hino do Jubileu de Ouro do Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da
Igreja e que, consequentemente se tornará um hino para o Seminário Diocesano.
b) Estimular o desenvolvimento artístico e cultural dos participantes de todas as faixas
etárias como forma de valorização dos dons e talentos musicais existentes na Diocese de
Presidente Prudente.
c) Promover a participação de todos os interessados no Concurso do Hino, uma das
atividades comemorativas do Jubileu de Ouro do Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe
da Igreja da Diocese de Presidente Prudente.
II- Dos Requisitos para a Participação
a) Serão considerados participantes todos aqueles que se inscreverem no prazo
determinado, conforme este regulamento, leigos, seminaristas, padres e religiosos de todo o
território da Diocese de Presidente Prudente.
b) Cada autor/a deverá inscrever apenas uma composição destinada ao Concurso do Hino
do Jubileu de Ouro do Seminário Nossa Senhora Mãe da Igreja.
d) É admitida a co-autoria devendo constar expressamente na ficha de inscrição, sendo a
documentação exigida para todos os inscritos.
III – Da Inscrição
a) A Inscrição, que é gratuita, será realizada mediante preenchimento da Ficha de Inscrição,
que segue em anexo, no período de 16 de setembro a 06 de novembro de 2015.
b) A ficha de inscrição pode ser enviada para o endereço eletrônico:
jubileuseminariopp@hotmail.com ou pode ser entregue no Seminário Diocesano,de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h, situado à Rua Padre João Goetz, 514 - Jd Esplanada, CEP
19061 460 – Pres. Prudente-SP. Tel.: (18) 3908-0066.
c) Se preenchida à mão, a ficha de inscrição deve ter letra legível e sem rasuras.
d) O participante deverá preencher e assinar a ficha de inscrição, anexando cópia de um
documento pessoal (RG), bem como do co-autor do trabalho.
e) Junto à ficha de inscrição, o participante deve enviar a composição (letra e música).
f) Até 03 (três) participantes poderão apresentar trabalho conjunto e, neste caso, a
premiação deverá ser partilhada entre todos os autores.
g) O trabalho deverá ser entregue até o dia 06 de novembro de 2015 às 17h. Não haverá
tolerância para os trabalhos entregues fora deste prazo.
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h) A música gravada em CD ou arquivo, juntamente com a partitura (escrita em pauta) e na
impossibilidade da partitura pelo menos com a letra cifrada, deverão ser enviadas com a
seguinte inscrição: Concurso do Hino do Jubileu de Ouro do Seminário Diocesano da
Diocese de Presidente Prudente.
IV- Das Normas de Apresentação do Trabalho
a) O trabalho deverá ser digitado na língua pátria(português), apresentado de forma
padronizada.
b) O trabalho deverá ser digitado em estilo regular, cor automática, fonte arial, tamanho 14,
formato A4.
c) A música deverá ser inédita.
d) Letra e música podem ser em co-autoria.
V – Da Composição do Hino
a) A letra e a música deverão ser inéditas.
b) O autor terá como inspiração para a composição da letra a promoção das vocações,
enfatizando a explicação do logotipo do Jubileu 50 Anos Seminário Diocesano Nossa
Senhora Mãe da Igreja – Presidente Prudente-SP (Ver logotipo e explicação em anexo).
c) A composição poderá conter no máximo 5 estrofes, com, no máximo 10 versos cada.
d) A letra do hino seja poética utilizando uma linguagem correta gramaticalmente, que
traduza o conteúdo, o tema e o lema do hino.
e) A melodia, por seu caráter de hino (cântico festivo e solene), tenha espírito religioso e de
louvor a Deus. O hino seja vibrante e jubiloso, com melodia fluente e cantável, simples, mas
bela, realçando sempre o texto. Melodia e texto devem estar em perfeita sintonia, uma
completando a outra.
VI – Da Comissão Organizadora e do Júri
a) A Comissão Organizadora é composta pelos professores de música do Seminário
Diocesano de Presidente Prudente,Alberto Cervellini Filho, Teresinha Orosco Ramos e pelo
Padre Paulo César da Costa. A Comissão de Júri será composta por músicos de diversas
áreas de atuação em Presidente Prudente e região.
b) A Comissão do Júri será nomeada pela Comissão Organizadorado Concurso do Hino do
Jubileu de Ouro.
VII- Do Julgamento
a) A participação no concurso implica a aceitação do presente regulamento e será critério
para efeito de julgamento
b) Entenda-se por composição musical original inédita aquela isenta de plágio e que não
tenha sido editada, gravada e apresentada em público até este concurso.
c) Serão levados em consideração no julgamento os aspectos linguísticos-literários, a
adequação ao tema, a melodia, a originalidade, o ineditismo, o tema propriamente dito.
d) Os trabalhos serão selecionados e classificados para participação em uma final no dia 29
de novembro de 2015 no Salão da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (ao lado do
Seminário Diocesano) em horário a ser divulgado posteriormente pela Comissão
Organizadora.
e) Para avaliar os trabalhos a comissão julgadora seguirá rigorosamente este regulamento.
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VIII - Da Premiação
O(s) autor(s) da composição escolhida como Hino do Jubileu de Ouro receberá a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais) e um violão de aço funqui da marca Strinberg doado pela
AUDIOTEC.
IX- Do Direito Autoral
O autor ou autores do trabalho vencedor cederá ou cederão de forma gratuita, os direitos
autorais ao Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja da Diocese de Presidente
Prudente, por meio do termo de cessão dos direitos autorais, conforme anexo.
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Anexo I

Explicação Logotipo
Jubileu 50 Anos Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja
Presidente Prudente-SP
O logotipo foi produzido a partir da fundamentação bíblica de Jo 19, 25-27, em
que se lê: “A mãe de Jesus... estava junto à cruz... Jesus viu a mãe e, ao lado dela, o
discípulo que ele amava. Então disse à mãe: ‘Mulher, eis aí o seu filho’. Depois disse ao
discípulo: ‘Eis aí a sua mãe’. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa”.
1.
O crucifixo em vermelho ao centro plantado sobre o nome da cidade e Diocese de
Presidente Prudente-SP recorda a obra redentora de Cristo Jesus oferecida a esta porção
do povo de Deus. O sacerdote está no mundo para apresentar o plano salvador de Jesus
Cristo no anúncio explícito da Palavra e no testemunho da fé.
2.
A insígniaem azul traz à tona a fecunda presença de Maria na história da salvação e a
devoção do povo brasileiro. Maria está aos pés da cruz. Maria foi chamada a ser Mãe do
Filho de Deus e, por ter sido fiel, Jesus faz dela a Mãe da Igreja, de toda a humanidade, a
Mãe acolhedora dos vocacionados. Ela acompanha com amor os que dizem sim ao
chamado de Deus.
3.
O distintivo é formado por três lados que delimitam aspectos do chamado vocacional.
Ao centro uma cruz em branco faz alusão ao mistério pascal, cerne da fé cristã: a
ressurreição de Jesus. Apresenta em si três sinais da Igreja: Igreja como Povo de Deus,
seguidores de Jesus; Igreja como comunidade de batizados, que tem Maria como protetora;
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Igreja Cristo Cabeça, Ele é a Igreja, seu corpo místico e nós seus membros.Lembra também
a Trindade que, tendo assumido, em Cristo, o jeito humano de ser, dá proteção e expansão
à história de salvação da qual fazemos parte com nosso empenho e nossa busca pelo Reino
a exemplo de Maria.
4.
A figura das pegadas, que avançam em direção ao centro da cruz, indica a resposta
afirmativa ao convite que é feito por Jesus Cristo para segui-Lo, amá-Lo e imitá-Lo na
caminhada como ministros ordenados, religiosos ou leigos. A estola é o sinal exterior do
sacerdote e representa o serviço para o qual este foi chamado. A rede com peixes denota a
missão de Jesus confiada aos apóstolos e o envio de todos os batizados, pois a messe é
grande e os operários são poucos. O mapa corresponde ao território da Diocesede
Presidente Prudente, de e para onde se dão os passos da formação sacerdotal.
5.
O listel identifica o nome do seminário: Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da
Igreja, e a sua cor vermelha indica o mártir São Sebastião, padroeiro diocesano.
6.
A indicação jubilar ornamentada na cor dourada traduz os 50 anos de funcionamento
desta casa de formação humana e religiosa.
7.
A numeração, baseada no símbolo matemático do infinito, aconselha a continuidade
desta história e pontua o período do Jubileu: 1966-2016. A coroa,com ramos de
oliveira,simboliza a distinção, as dádivas, os méritos,as conquistas deste tempo, e a
esperança. A estrela que brilha, acima ao centro,transmite, num primeiro momento, openhor
de agradecimento por tantas mãos que construíram; por aqueles que não mais estão
conosco; pelos bispos, padres e reitores; pelos voluntários professores; pelos benfeitores
que estenderam suas mãos; pelo zelo das cozinheiras; pelos alunos que por ali passaram;
pelas muitas dificuldades compartilhadas; pelo toque de Deus em cada vida; pelo carinho de
mãos que afagaram dores e lágrimas; pela oração suplicante ao Senhor da messe; pelo
amor derramado em cada pedra edificada; por tantos chamados e por alguns escolhidos; e
pelos que comemoram os 50 anos do Seminário Diocesano. A estrelasinaliza também a
súplica elevada ao céu, destino eterno do cristão, clamando força, perseverança e luz.
Todo o logotipo quer representar para este Jubileu que uma caminhada
vocacional se inicia com o batismo e leva a uma entrega radical, cujo caminho é a cruz. A
cruz posta como sinal de unidade na caridade. No caminho do seguimento de Cristo, a cruz
não é opção, mas condição essencial: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz, e me siga” (Mt 16, 24). Não existe Cristo sem cruz, portanto, não pode
haver verdadeiro seguimento de Cristo, verdadeira vocação sem o “tomar a cruz”. Quer ser
expressão da doação de Maria aos pés da cruz, o modelo perfeito de seguimento
vocacional, a fim de que todo vocacionado seja servo de cada homem, servo por amor,
sacerdote da humanidade. “Enviai, Senhor, operários para a vossa messe!”(Mt 9, 35-38).
Chama-me e me envia, Senhor!
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Anexo II

FICHA DE INSCRIÇÃO
HINO DO JUBILEU DE OURO DO SEMINÁRIO NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA
Nome:
RG:
Data de Nascimento:

CPF:
/

/

Endereço:
Cidade:
UF:CEP:
Telefone: ( )

Celular: ( )

Email:
Assinatura:
Obs:
Ao assinar a ficha de inscrição o candidato declara estar ciente, e de acordo com as regras
estabelecidas para o Concurso.
Encaminhar esta ficha junto com a composição (letra e música) para o seguinte email:
jubileuseminariopp@hotmail.com ou para o endereço do Seminário Diocesano: Rua Padre
João Goetz, 514 - Jd Esplanada, CEP 19061 460 – Pres. Prudente-SP. Tel.: (18) 3908-0066

7

Anexo III

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

Por este instrumento, eu, (nome completo)________________________________________
_________________________________________________________,
nacionalidade
__________________________,estado
civil________________________,
profissão
_____________________________,
portador
da
Carteira
de
Identidade
nº.
__________________ órgão emissor______e CPF nº._____________________________,
residente e domiciliado à (logradouro):______________________________________
Nº________,
CEP:____________________Bairro:______________________________
Cidade:__________________________Estado:______________________.
CEDO
os
direitos
autorais
patrimoniais
da
obra
(discriminar
qual
a
obra):
__________________________________________________________________________
____________________________________, de forma espontânea e gratuita, por tempo
indeterminado, nos termos do art. 49 da Lei n.º 9.610/98, ao Seminário Diocesano Nossa
Senhora Mãe da Igreja da Diocese de Presidente Prudente, entidade religiosa sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ 448592540029/36 com sede naRua Padre João Goetz, 514 - Jd
Esplanada,
Cx
Postal
193
CEP
19061-460
–
Pres.
Prudente-SP
Tel.: (18) 3908-0066. Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha autoria, da qual
assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em virtude de possível impugnação
da obra por parte de terceiros.

ASSINATURA E CPF DO CEDENTE

