
  

 

EDITAL DO II CONCURSO DE ORATÓRIA DO 
COLÉGIO WRJ (EDIÇÃO ON-LINE)  

 

 
Tendo como propósito o fomento da oratória e o aprimoramento da argumentação como 
competência, o Colégio WRJ torna público o Edital do II CONCURSO DE ORATÓRIA DO 
COLÉGIO WRJ (edição on-line), que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º O Concurso de Oratória do Colégio WRJ compreenderá duas fases consecutivas, a 
saber:  

I – Fase eliminatória e classificatória;   

II – Fase final. 

Art. 2º O total de participantes será dividido em duas categorias:  

I – Categoria A: 6º ano e 7º ano.  

II – Categoria B: 8º ano e 9º ano.  

Art. 3º Poderão participar todos os alunos do Colégio WRJ que estejam regularmente 
matriculados, mediante preenchimento da ficha de inscrição e comprovada anuência da 
família.  

Art. 4º A realização e a organização do Concurso são de responsabilidade da Comissão 
constituída por membros do núcleo gestor e do corpo docente do Colégio WRJ.  

Art. 5º As ações previstas do Concurso serão desenvolvidas com a parceria do Grupo de 
Estudos da Argumentação e Retórica, da Universidade Federal de Goiás (FL/ PPGL/UFG). 

Art. 6º Realizar-se-ão, além das duas fases do Concurso, ações tais como: midiatização da 
proposta e oficinas de preparação ofertadas para todos os alunos da escola. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 7º As inscrições serão realizadas no período de 26/08 a 09/09 mediante preenchimento 
do formulário disponível em https://forms.gle/7i41crWhqsJoNDKGA. Uma vez preenchida a 
ficha de inscrição, o(a) candidato(a) receberá a seguinte mensagem “Sua inscrição no II 
Concurso de Oratória WRJ foi concluída com sucesso”. 

Art. 8º No ato da inscrição, o(a) participante deverá preencher adequadamente todos os 
itens da ficha, escolhendo apenas um tema para a 1ª fase do processo. Frise-se que o link do 
formulário estará disponível durante todo o período de inscrições no site da escola 
(www.colegiowrj.com.br) e na página oficial do Colégio WRJ no Instagram (ig @colegiowrj). 

Art. 9º Inscrições extemporâneas (fora do prazo estipulado) não serão aceitas.  

https://forms.gle/7i41crWhqsJoNDKGA
http://www.colegiowrj.com.br/
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Art. 10º A lista de inscrições deferidas será divulgada no site da escola no dia 14/09. Após a 
confirmação da inscrição, o(a) candidato(a) fará o seu cadastro na pasta do concurso no 
Classroom (código da turma: bgwgmhn). Dessa forma, estará estabelecido um espaço 
exclusivo para compartilhamento de informações e para comunicação contínua até o 
término da competição exclusivamente entre participantes e a comissão.  

 

III – DO CONCURSO 
 

Art. 11º O concurso contará com duas fases: CLASSIFICATÓRIA e FINAL. 

Art. 12º Todas as fases do concurso serão transmitidas pela plataforma ZOOM, nas datas e 
nos horários definidos nos termos do presente certame.  

Art. 13º Caberá à organização do concurso fornecer previamente o link para participação e 
tornar públicas as informações sobre a sequência das apresentações dos(as) concorrentes.  

Art. 14º Caberá ao(à) candidato(a), por sua vez, garantir as condições para a transmissão 
(tanto os dispositivos necessários quanto a conexão regular) e solicitar a participação na 
reunião pontualmente. Vale esclarecer que apenas membros da comissão organizadora e do 
júri poderão assistir às apresentações. Caso algum membro da família queira ter acesso às 
audições, a gravação será liberada a posteriori. 

Art. 15º A escola oferecerá, nos dias 16/09 e 23/09, no turno vespertino, oficinas de 
preparação nas quais poderão participar todos os alunos (integrantes ou não da 
competição). A transmissão será feita pelo ZOOM.  

 

SUBSEÇÃO I - 1ª FASE (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA)  
 

Art. 16º A primeira fase do concurso acontecerá no dia 30/09, de 14h20 às 18h. Na ocasião, 
os candidatos serão submetidos à avaliação da banca examinadora e terão de 04 (quatro) a 
08 (oito) minutos para a exposição oral do tema escolhido na ocasião de inscrição no 
Concurso.  

Art. 17º É vetado o uso de materiais de apoio e de recursos de pesquisa durante a 
apresentação. O concorrente participará com discurso de sua própria autoria, podendo 
durante seu pronunciamento utilizar-se de informações oriundas de fontes diversas 
previamente consultadas.  

Art. 18º A sequência e o horário das apresentações serão definidos por sorteio e divulgadas 
previamente pela Comissão Organizadora no site da escola, nos stories do Instagram e na 
pasta do Classroom.  

Art. 19º Em caso de atrasos, haverá uma tolerância de até 10(dez) minutos para a definição 
de um encaixe de apresentação. Se o atraso, contudo, ultrapassar esse tempo, o candidato 
estará eliminado (salvo justificação legítima avaliada pela banca).  
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Art. 20º A ausência não justificada do candidato implicará na sua eliminação compulsória. 

Art. 21º A banca avaliadora, composta por 3 (três) integrantes escolhidos pela coordenação 
do concurso, poderá selecionar até 8 (oito) participantes por categoria para a fase seguinte.  

Art. 22º A relação com os nomes dos classificados pera a fase final será publicada no dia 
02/10. 

Art. 23º Os candidatos não selecionados poderão solicitar as cópias dos seus formulários de 
avaliação (que serão emitidos com a devida anonimização do nome dos jurados).  

 

SUBSEÇÃO II - 1ª FASE (ETAPA FINAL)  
 

Art. 24º Realizar-se-á, no dia 21/10, a partir das 14h30, a final do concurso e, em 19/10, 
cerca de 48 horas antes da execução da etapa, será sorteado um tema para cada categoria.  

Art. 25º A divulgação do tema e o sorteio da ordem das apresentações será transmitido 
através de uma live no Instagram da escola e, na sequência, as informações constarão em 
todas as redes de difusão da instituição.  

Art. 26º Na etapa final, as apresentações terão como auditório, além da banca, toda a 
comunidade escolar WRJ. Portanto, o link da reunião pelo ZOOM será compartilhado com 
todos os alunos, a equipe docente, o grupo gestor, os demais funcionários da escola e as 
famílias dos participantes.  

Art. 27º O tempo para apresentação na final será de até 10 (dez) minutos.  

Art. 28º Atrasos, ausências e troca de tema implicarão na eliminação do candidato. 

Art. 29º A banca avaliadora, composta por 3 (três) integrantes escolhidos pela coordenação 
do concurso, atribuirá nota aos quesitos da ficha de avaliação e os candidatos serão 
classificados de acordo com a pontuação geral obtida.  

Art. 30º O voto popular será contado como quarta nota. Dois convidados integrantes do 
auditório receberão uma ficha de avaliação simplificada e atribuirão pontos ao desempenho 
dos participantes. A média geral obtida dessa avaliação será, pois, considerada e somada às 
notas da banca.   

Art. 31º Em caso de empate, considerar-se-á o maior conceito na seção de Desenvolvimento 
da ficha de avaliação. Se ainda assim persistir a indefinição, os demais campos serão 
validados na seguinte ordem de importância: Atitudes e procedimentos, Encerramento e 
Introdução. Em última instância, se os resultados alcançados forem os mesmos, a média da 
1ª etapa definirá o desempate.  

Art. 32º O resultado do II Concurso de Oratória do Colégio WRJ será divulgado no dia 23/10.  

Art. 33º Os ganhadores terão seus nomes e imagens midiatizados através dos canais de 
comunicação da escola.  



  

 

EDITAL DO II CONCURSO DE ORATÓRIA DO 
COLÉGIO WRJ (EDIÇÃO ON-LINE)  

 

IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

Art. 34º Na ficha de avaliação, serão atribuídos de 0 (zero) a 100 (cem pontos) distribuídos 
em 10 (dez) critérios e divididos em 4 (quatro) seções – introdução, desenvolvimento, 
encerramento, atitudes e procedimentos.  Observar-se-á o desempenho do candidato de 
forma geral (postura, clareza, coerência, objetividade, domínio de cena, entonação e pausas, 
respeito à modalidade padrão da língua e capacidade persuasiva do discurso). Ademais, 
nesta edição especial, o cuidado com a iluminação e a qualidade da conexão, da imagem e 
da captação do áudio constituirão elementos de apreciação da banca.  
 

V- DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 35º O Colégio WRJ contemplará os vencedores com os seguintes prêmios: 

1º lugar – medalha + certificado +1 NOTEBOOK. 

2º lugar – medalha + certificado + 1TABLET. 

3º lugar – medalha + certificado + 1 KINDLE.  

Art. 36º Os demaiscandidatos participantes, os membros do júri e os colaboradores do 
Concurso poderão requisitara declaração de participação à Comissão Organizadora.   

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Art. 37º Os casos omissos deste regulamento serão analisados pela Comissão Organizadora, 
a qual tem poder legítimo e soberano de decisão. 

Art. 38º No ato da inscrição, o candidato reconhece e assume tacitamente todas as 
disposições deste regulamento, sendo, pois, injustificadas eventuais alegações de 
desconhecimento do seu conteúdo. 

Art. 39º Dúvidas, solicitações ou quaisquer requerimentos devem ser realizados via 
comentário na pasta do II Concurso de Oratória WRJ.  

 
Goiânia, 26 de agosto de 2020.  

 
Rafael Abdala 

(Diretor do Colégio WRJ) 
 

Tamine Abdala 
(Vice-diretora do Colégio WRJ) 

 

Agda Oliveira 

(Supervisora do Colégio WRJ) 
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ANEXO – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 

26/08 Lançamento do II Concurso de Oratória WRJ – Edição on-line. 

26/08 Liberação do Edital. 

26/08 Início das inscrições do Concurso. 

09/09 Término das inscrições do Concurso. 

14/09 Publicação da lista de inscrições deferidas. 

16/09 1º dia de Oficinas de Preparação. 

23/09 2º dia de Oficinas de Preparação. 

23/09 Divulgação da ordem e dos horários de apresentações. 

30/09 Realização da 1ª fase do I Concurso de Oratória do Colégio WRJ. 

02/10 Divulgação da relação de classificados para a fase final do Concurso. 

19/10 Sorteio e divulgação dos temas e da ordem de apresentações na final. 

21/10 Realização da final do II Concurso de Oratória do Colégio WRJ. 

23/10 Divulgação do resultado final do concurso e premiação. 

 


