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REGULAMENTO DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE APRESENTADOR (A) 
JOVEM DO CONECTA SAMPA

“A Terra pede socorro! Precisamos de alguém pra nos salvar!”

Vocês já devem ter ouvido isso em algum filme ou anime ou ainda lido em algum 
gibi ou mangá… O problema é que a gente começa a pensar que a responsabilidade 
de cuidar da Terra e de sua sustentabilidade está na mão de algum herói que 
nunca vem... Deixa eu te contar que, na verdade, o herói que a Terra precisa somos 
todos nós, juntos! Você se considera um porta-voz em prol do desenvolvimento 
sustentável? Se ainda não se considera, bora com a gente mudar isso!

Mas para não pensar que isso pode ser chato, queria trazer algo pra vocês 
conhecerem… Já ouviram falar da “Fun Theory” (Teoria da Diversão)? Um grupo 
de pessoas que se reuniu em favor da sustentabilidade, transformando máquinas 
de reciclagem de garrafa em jogos de fliperama ou ainda escadas em pianos. Dá só 
uma olhadinha nesses vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds

https://www.youtube.com/watch?v=zCt_MzsnIUk

Eles viram que quando é divertido, as pessoas se comprometem muito mais com o 
meio ambiente! No Conecta Sampa não será diferente :) Iremos ter muita diversão 
e o auge será no Show de Abertura! E para ele, precisamos de você, porta-voz da 
construção de um mundo melhor que sabe transformar essa questão num incrível 
e divertido momento! Queremos encontrar apresentadores jovens e um deles pode 
ser você! Dá uma conferida no regulamento abaixo para saber como participar do 
concurso:

1. Do concurso: O concurso tem a finalidade de escolha de um ou mais jovens 
para participarem como apresentadores do Show de Abertura do Conecta Sampa. 
A forma e tempo de participação no show será definida pela Coordenação Geral 
do Conecta Sampa.

2. Da publicidade: O concurso será divulgado no site e nas redes sociais dos 
Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo e do Conecta Sampa, e nos e-mails dos 
inscritos no evento.

https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds
https://www.youtube.com/watch?v=zCt_MzsnIUk
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3. Do período de inscrições: O período de inscrições terá início às 0h de 
15/12/2020 e encerramento às 23h59 de 18/01/2021.

4. Das premissas para inscrição no concurso: Podem participar do concurso  
todos os membros juvenis de 07 (sete) a 21 (vinte e um) anos de idade incompletos, 
devidamente inscritos no Conecta Sampa.

5. Do material para avaliação: O (a) jovem interessado (a) deverá enviar um 
vídeo, de até 90 (noventa) segundos, apresentando-se, demonstrando seu talento 
e  justificando o motivo pelo qual quer se tornar apresentador do Show de Abertura 
do Conecta Sampa.
5.1. O vídeo deverá ser enviado, dentro do período de inscrições, por meio do 
preenchimento do formulário online disponível no link 
https://forms.gle/AtfUemUYidtumx2E7 
5.2. Se o jovem interessado for menor de idade, o formulário deverá ser preenchido 
pelo seu responsável legal (que deverá estar estar logado em sua conta Google 
no momento do preenchimento). A inscrição do jovem no concurso autoriza, 
automaticamente, o uso do vídeo para fins de divulgação do Conecta Sampa.

6. Da seleção: O período para  seleção dos finalistas será  de 19/01/2021, terça-feira 
a 04/02/2021, quinta-feira.
6.1. A escolha será realizada por uma comissão definida pela organização geral do 
evento.
6.2. De todos os inscritos, serão selecionados até 5 (cinco) finalistas pela comissão 
de jurados.
6.3. Os vídeos dos finalistas serão divulgados até o dia 05 de fevereiro de 2021, 
sexta-feira, no site do Conecta Sampa.

7. Da seleção final: A seleção final do(s) apresentador(es) jovem(ns) para o Show 
de Abertura do Conecta Sampa,  dentre os cinco finalistas, será feita por meio de 
enquete pública no site do Conecta Sampa, publicada no dia 05/02/2021, sexta-
feira.
7.1  Os procedimentos de votação serão divulgados no site, com período de votação 
em 15 dias. 
7.2. O anúncio do(s) apresentador(es) selecionado(s) será feito em até 22/02/2021, 
segunda-feira.

https://forms.gle/AtfUemUYidtumx2E7


Conecta Sampa
42021

Período Data

Inscrições 15/12/2020 - 18/01/2021

Seleção dos finalistas 19/01/2021 - 04/02/2021

Publicação dos vídeos dos finalistas 05/02/2021

Período de enquete para escolha 
dos finalistas

06/02/2021 - 21/02/2021

Anúncio dos selecionados 22/02/2021

8.Cronograma
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Mais Informações

Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br 

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel./WhatsApp: (11) 95795-0685

Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br 

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no 
corpo do e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número 
do registro e telefone para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site https://escoteirossp.org.br/
conectasampa/  e pela página no Facebook Conecta Sampa. 

Alexandre Banchi
Presidente do Comitê Gestor do Conecta Sampa

Ingrid Foresto
Coordenadora Geral do Conecta Sampa

http://conectasampa@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://tesouraria@escoteirossp.org.br
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://www.facebook.com/conectasampa

