
 
 

 
 

EDITAL CHAMAMENTO N° 001/ 2021 - I CAMPEONATO DE 

EMBAIXADINHA FREESTYLE DE GOIANÉSIA 

 

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, no uso de suas 

atribuições, torna público e faz saber as normas e os procedimentos de 

participação do I CAMPEONATO DE EMBAIXADINHA FREESTYLE DE 

GOIANÉSIA. O objetivo é incentivar a população do Município de Goianésia à 

prática de esportes, respeitando os protocolos sanitários em função da 

Pandemia de Covid-19. Os selecionados pela comissão técnica seguirão para 

a fase final, que contará com votação popular juntamente com um corpo de 

jurados. Esta fase acontecerá no FORMATO LIVE. Para concorrer, devem ser 

observadas as condições estabelecidas neste edital. 

 

1 – DO EVENTO 

1.1 – O I CAMPEONATO DE EMBAIXADINHA FREESTYLE DE GOIANÉSIA 

será realizado através da avaliação de vídeos enviados pelos interessados, de 

no máximo 60 segundos, fazendo acrobacias com a bola, usando diferentes 

partes do corpo como cabeça, pé, coxa, calcanhares, ombros, nuca, exceto 

mãos e braços. As manobras, também conhecidas como “tricks”, poderão ser 

feitas em pé, sentado e até deitado; 

1.2 – A etapa final acontecerá durante o evento denominado LIVE DO 

TRABALHADOR, que acontecerá no dia 01 de Maio, às 18:00 horas, 

transmitida diretamente do Teatro Maria Ivony Correia, no Centro Cultural 

Berchiolina Rodrigues; 



 
 

 
 

1.3 – O público poderá acompanhar o evento pelo perfil oficial da Secretaria 

Municipal de Cultura no Facebook @culturadegoianesia , sendo proibida a 

presença no local, em razão da pandemia de Covid-19; 

 

2 – DAS CATEGORIAS 

2.1 – Infanto-juvenil (crianças e adolescentes de 08 a 15 anos); 

2.2 - Adulto (acima de 16 anos); 

 

3 – DA INSCRIÇÃO 

3.1 – O período de inscrições ocorrerá entre os dias 15 a 28 de abril de 2021; 

3.2 – A inscrição se dará mediante ao envio de: vídeo com duração de até 60 

segundos, ficha de inscrição (Anexo I), RG, CPF e comprovante de 

endereço; 

3.3 – O vídeos juntamente e a documentação devidamente preenchida e 

digitalizada, deverão ser enviado para o número (62) 3935-1002, via aplicativo 

WhatsApp; 

3.4 – No caso do inscrito ser menor de idade, a inscrição deverá ser 

realizada em nome do responsável legal, contendo os documentos 

especificados nos itens acima, juntamente com a certidão de nascimento do 

participante digitalizada; 

3.5 – Só serão aceitas, digitalizações legíveis da ficha de inscrição e dos 

documentos; 



 
 

 
 

3.6 – O vídeo deverá ser gravado com a câmera na posição vertical (em pé); 

3.7 – O vídeo deverá ser gravado a uma distância mínima de 2 metros, 

enquadrando o inscrito e a bola durante toda a performance; 

3.8 – As inscrições serão válidas apenas para pessoas com residência no 

Município de Goianésia; 

3.9 – Cada inscrito poderá enviar apenas um único vídeo; 

3.10 – As inscrições serão gratuitas; 

 

4 – DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO 

4.1 – Os vídeos enviados serão avaliados e classificados por uma equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, composta pelos 

seguintes integrantes: 

 Bruno Gonçalves Nogueira; 

 Fernando Eudes Medeiros; 

 Hugo Penha de Souza; 

 Renan Gustavo de Oliveira Lima; 

 Zé Luiz Germano; 

4.2 – A equipe técnica da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 

avaliará a desenvoltura de cada participante; 

4.3 – Os 03 (três) melhores vídeos de cada categoria serão postados no perfil 

oficial da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer no Instagram: 

@esportegoianesiaoficial e receberão pontuação de acordo com a quantidade 



 
 

 
 

de curtidas recebidas, sendo esta pontuação, somada à nota do corpo de 

jurados para obtenção da média final: 

 Maior número de curtidas: 10 (dez) pontos; 

 Segundo maior número de curtidas: 08 (oito) pontos; 

 Terceiro maior número de curtidas: 06 (seis) pontos; 

 

5 – DA AVALIAÇÃO 

5.1 – Os 03 (três) vídeos classificados de cada categoria serão avaliados pelo 

corpo de jurados durante o evento denominado LIVE DO TRABALHADOR, que 

acontecerá no dia 01 de Maio, às 18:00 horas, transmitida diretamente do 

Teatro Maria Ivony Correia, no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, pelo 

perfil oficial da Secretaria Municipal de Cultura no facebook 

@culturadegoianésia 

5.2 – O corpo de jurados será composto por 05 (cinco) integrantes, sendo 03 

(três) técnicos e 02 (dois) não técnicos; 

5.3 – Os jurados assistirão aos vídeos classificados e emitirão notas, 

analisando os seguintes critérios: 

 Criatividade; 

 Habilidade com a bola; 

 Controle dos movimentos; 

 Técnica; 

 Consistência; 

 Aspecto artístico; 

 Variedade de manobras executadas; 



 
 

 
 

5.4 – Os classificados deverão estar presentes durante a realização da LIVE 

DO TRABALHADOR, momento este, em que receberão a premiação, após a 

divulgação do resultado final; 

5.5 – Não será permitida a presença de acompanhantes, somente o 

responsável, no caso de inscrito menor de idade, em obediência aos protocolos 

sanitários; 

 

6 – DAS NOTAS 

6.1 – Os jurados emitirão notas de 5 (cinco) à 10 (dez), avaliando os critérios 

do item 5.3 de forma geral; 

6.2 – A pontuação da votação popular, através de curtidas nos vídeos postados 

no perfil oficial da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer no 

Instagram: @esportegoianesiaoficial, descrita no item 4.3, serão somadas as 

notas dos 05 (cinco) jurados e farão a composição da média final; 

7 – DA PREMIAÇÃO 

7.1 – Valor da premiação: 

 1º Lugar: R$ 1.000,00 (Um mil reais) + Troféu + Bola Oficial; 

  2º Lugar: R$ 500,00 (Quinhentos reais) + Troféu; 

  3º Lugar: R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) + Troféu; 

7.2 – As duas categorias receberão premiações iguais; 

7.3 – Em caso de empate, o inscrito de maior idade em cada categoria, será 

premiado; 

 



 
 

 
 

8 – DA DESCLASSIFICAÇÃO  

8.1 – O atleta não poderá deixar a bola cair no chão ou bater em qualquer 

superfície durante a execução das embaixadinhas; 

8.2 - O tempo para execução das embaixadinhas será de, no máximo, 60 

segundos; passando disso o atleta será automaticamente desclassificado; 

8.3 – No momento da gravação do vídeo, o inscrito não deverá pronunciar 

falas, sendo permitida somente a execução do objetivo proposto no item 1.1 

deste edital, caso contrário, será desclassificado; 

8.4 – Serão desclassificados os vídeos cujo inscrito ou a bola fuja do 

enquadramento durante a performance; 

8.5 – Caso haja toque da bola nos braços ou mãos, o candidato será 

automaticamente desclassificado; 

8.6 – O inscrito, durante a gravação do vídeo, não poderá deixar a bola cair no 

chão ou rebater em qualquer outra superfície ou objeto, sob pena de 

desclassificação; 

8.7 – Será permitido para a gravação do vídeo, somente a utilização de bola de 

futsal ou futebol; 

8.8 – Havendo edição do vídeo, o inscrito será desclassificado 

automaticamente; 

 

 9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 

 
 

9.1 – Quaisquer dúvidas relacionadas ao I CAMPEONATO DE 

EMBAIXADINHA FREESTYLE DE GOIANÉSIA deverão ser sanadas junto à 

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer; 

9.2 – Os inscritos deverão autorizar o uso de imagem para veiculação nas 

mídias sociais (ANEXO I); 

 

 

Goianésia, 04 de Abril de 2021. 

 

 

 

 
Tarcísio De Lima Rodrigues 

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

I CAMPEONATO DE EMBAIXADINHA FREESTYLE DE GOIANÉSIA 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

 

Responsável (Inscrito menor de idade): _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Categoria:           (      ) Infanto-Juvenil                  (      ) Adulto 

 

Número do WhatsApp do qual o vídeo será enviado: (      )_______________________ 

 

Dados Bancários: 

 

PIS PASEP: 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM 

 

Eu, ____________________________________________________, residente no 

município de Goianésia, inscrito no CPF _________________________ AUTORIZO a 

divulgação e vinculação da minha imagem em todas as plataformas digitais do 

presente evento. 

___________________________________________ 

Assinatura do Inscrito ou Responsável 


