
 
 

 
 

EDITAL CHAMAMENTO N° 001/2021 - I TORNEIO DE QUEBRA-CABEÇA 

PAIS & FILHOS 

 

A Secretária Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições torna pública e 

faz saber as normas e os procedimentos de participação do I TORNEIO DE 

QUBRA-CABEÇA PAIS & FILHOS, a ser realizado no dia 14 de agosto de 

2021, no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, na Rua 31 n° 379 Centro, 

Goianésia – Goiás. Para concorrer, devem ser observadas as condições 

estabelecidas neste edital. 

Tal atividade requer paciência, raciocínio e concentração. 

I – DA PARTICIPAÇÃO 

1.1 – Duplas formadas por pais e filhos. 

1.2 – As inscrições são exclusivamente reservadas para duplas formadas por 

(01) um pai acompanhado de (01) um filho. 

1.3 – Inscrições válidas apenas para duplas de pais e filhos com residência no 

município de Goianésia. 

II – DA INSCRIÇÃO 

2.1 – As inscrições ocorrerão no período de 04 a 12 de agosto de 2021. 

2.2 – As inscrições serão realizadas somente na Secretaria Municipal de 

Cultura de forma presencial e em horário de expediente (07h30 às 11h e 13h 

às 17h). 

2.3 – Inscrições gratuitas. 

2.4 – As inscrições se limitarão ao número máximo de 15 duplas. 



 
 

 
 

III – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 – Formulário de inscrição devidamente preenchido. Disponibilizado no ato 

da inscrição; 

3.2 – Comprovante de residência atualizado; 

3.3 – Xerox RG E CPF e/ou Certidão de nascimento comprovando a 

paternidade; 

IV – DA DESCLASSIFICAÇÃO  

4.1 – As duplas devidamente inscritas deverão comparecer 30 (Trinta) minutos 

antes do início do Torneio (13h30) – sob pena de desclassificação, caso não 

seja observado. 

4.2 – A dupla que não cumprir as exigências do Edital será automaticamente 

desclassificada. 

V – DA PREMIAÇÃO  

6.1 - Serão premiadas 03 (três) duplas. 

1º Lugar – Troféu + Medalha de Participação 

2º Lugar – Troféu + Medalha de Participação 

3º Lugar – Troféu + Medalha de Participação 

VI – DO CRONOGRAMA 

6.1 – Inscrições: de 04 à 12 de agosto de 2021 ou até o preenchimento de 

todas as vagas (15 vagas). 

6.2 – Data do evento: 14 de agosto de 2021. 

6.3 – Horário do evento: 14h. 



 
 

 
 

VII – DO TORNEIO 

7.1 – Os quebra-cabeças serão sorteados 10 minutos antes do início do 

Torneio. 

7.2 – Os quebra-cabeças serão todos de um mesmo tamanho e quantidade de 

peças (500 peças), com imagens variadas, não sendo todos iguais. 

7.3 – Vencerá a dupla que terminar de montar o quebra-cabeça por completo 

em menor período, não ultrapassando 5 horas. 

7.4 – Caso nenhuma dupla consiga montar o quebra-cabeça dentro de 5 horas, 

será vencedora a equipe que montar o maior número de peças. 

7.5 – Após o Torneio, os quebra-cabeças ficarão em exposição na galeria do 

Centro Cultural Berchiolina Rodrigues por um período de até 90 dias, ficando 

posteriormente a disposição das duplas montantes. 

7.6 – Após um período de 120 dias a contar da data de realização do Torneio, 

não sendo reclamados pelos participantes, os quebra-cabeças ficarão para o 

acervo da Secretaria Municipal de Cultura. 

7.7 – Em caso de empate, a soma de maior idade entre as duplas será 

premiada.  

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 – Dúvidas relacionadas ao Torneio deverão ser sanadas junto a Secretaria 

Municipal de Cultura. 

8.2 – As duplas deverão autorizar o uso de imagem para veiculação nas mídias 

sociais. 



 
 

 
 

8.3 – Será obrigatório o uso de máscaras, distanciamento social e uso de 

álcool em gel. 

 

 

Goianésia, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 
___________________________________ 

Willian Teófilo Ferreira 

Secretário Municipal de Cultura 


