
 

 

EDITAL DO III CONCURSO DE ORATÓRIA DO COLÉGIO WRJ 

Tendo como propósito o fomento da oratória e o aprimoramento da argumentação como competência, 

o Colégio WRJ torna público o Edital do III CONCURSO DE ORATÓRIA DO COLÉGIO WRJ, 

que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

I – Fase seletiva;   

II – Fase eliminatória e classificatória;   

III – Fase final.  

Art. 2º Os candidatos serão divididos 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 de funcionários 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 três fases do Concurso, ações tais como: midiatização da proposta e 

oficinas de formação que serão oferecidas para todos os inscritos na competição. 

II – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7º As inscrições serão realizadas de 23/08/ 2021 a 10/09/2021 mediante preenchimento da ficha 

de inscrição disponível em < https://forms.gle/mPSNtVcvQjSLCEyD8>. O candidato pode ainda 

preencher presencialmente a ficha de inscrição disponível na secretaria da escola.  

Art. 8º Inscrições extemporâneas (fora do prazo estipulado) não serão aceitas.  

Art. 9º No ato da inscrição, o candidato deve escolher as Oficinas de Formação das quais deseja 

participar. Tais atividades de preparação serão transmitidas exclusivamente na modalidade on-line 

pela plataforma ZOOM, no dia 17/09/2021 (sexta-feira), das 14h20 às 18h.   



 

 

Art. 10º A lista de inscrições deferidas do Concurso e a relação de participantes das Oficinas de 

Formação serão divulgadas, no dia 13/09/2021 (segunda-feira), na página <colegiowrj.com.br>. 

Caso o nome do aluno não conste na publicação, é necessário o contato com a Comissão Organizadora 

do Concurso (COC/WRJ) através do formulário de comunicação interna disponível em < 

https://forms.gle/5k1cN1eHT2dxQZj9A>.  

III – DO CONCURSO 

Art. 11º O concurso contará com três fases: SELETIVA, CLASSIFICATÓRIA e FINAL.  

Art. 12º Todas as fases do Concurso ocorrerão presencialmente nas dependências do Colégio WRJ. 

As datas e os horários de apresentação serão previamente informados segundo os termos celebrados 

do presente certame.  

Art. 13º A participação dos candidatos nas Oficinas de Formação é opcional. O participante receberá 

o link de acesso por meio do aplicativo da escola e deverá ingressar pontualmente na reunião. Caberá 

ao aluno garantir as condições de transmissão (tais como o dispositivo de acesso e a regularidade da 

conexão). As atividades ocorrerão de forma síncrona, portanto, não serão disponibilizadas audições 

e gravações a posteriori.  

Art. 14º Durante o período de realização do Concurso, imagens e áudios dos candidatos poderão ser 

usados, parcial ou integralmente, pela rede de midiatização da escola em ações de comunicação e de 

promoção da competição.  

Art. 15º 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 a sua explanação, 

articular informações inventariadas a partir de fontes previamente consultadas. 

Art. 16º A sequência de apresentações de todas as fases será definida por sorteio. Ao preencher a 

ficha de inscrição, o candidato manifestará a sua preferência de horário (1º turno: das 14h20 às 16h 

ou 2º turno: das 16h20 às 18h). Essa solicitação, todavia, estará condicionada às condições logísticas 

de realização do Concurso.  

Art. 17º Para garantir a lisura do processo, após a divulgação de cada lista de classificação, os 

participantes poderão apresentar recurso ou solicitar a sua ficha individual de desempenho (desde que 

o façam nas datas definidas no cronograma (anexo I). Para tanto, é obrigatório o preenchimento do 

formulário disponível em < https://forms.gle/cdVC7kXHZWV7xraBA>.  



 

 

SUBSEÇÃO I - 1ª FASE (SELETIVA)  

Art. 18º A divulgação da lista de concorrentes, seus respectivos horários e a nomeação das bancas 

ocorrerá no dia 20/09/2021 (segunda-feira). 

Art. 19º A primeira fase do concurso acontecerá no dia 24/09/2021 (sexta-feira), das 14h20 às 18h. Na 

Fase Seletiva, os candidatos serão submetidos à avaliação da banca examinadora e terão até 05 (cinco) 

minutos para a exposição oral do tema escolhido na ocasião de inscrição no Concurso.  

Art. 20º 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).  

Art. 21º A ausência não justificada do candidato implicará na sua eliminação compulsória. 

Art. 22º A banca avaliadora, composta por 3 (três) integrantes escolhidos pela coordenação do 

concurso, poderá selecionar até 10 (dez) participantes por categoria para a fase seguinte.  

Art. 23º O resultado preliminar da fase seletiva será disponibilizado na página oficial do Colégio WRJ 

em 27/09/2021 (segunda-feira). A lista oficial de classificados para a 2ª fase, por sua vez, será 

depositada, após a análise dos recursos, no mesmo espaço, no dia 04/10/2021 (segunda-feira).   

SUBSEÇÃO II - 2ª FASE (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) 

Art. 24º Nesta etapa, o sorteio dos temas e da sequência das apresentações será realizado durante o 2º 

recreio matutino, no dia 08/10/2021 (sexta-feira). A ordem dos candidatos será difundida nas redes 

oficiais do Colégio WRJ no dia 11/10/2021 (segunda-feira).  

Art. 25º Realizar-se-á, no dia 15/10/2021 (sexta-feira), a partir das 14h20, a etapa eliminatória e 

classificatória. 

Art. 26º O tempo para a apresentação será de 04 (quatro) a 8 (oito) minutos.  

Art. 27º A ausência não justificada do candidato implicará na sua eliminação compulsória. 

Art. 28º Serão classificados para a etapa consecutiva, no máximo, 05 (cinco) candidatos de cada 

categoria. Em caso de empate, a pontuação da seção de Desenvolvimento da ficha de avaliação 

resolverá o impasse. Caso a pontuação continue igual, serão validados os demais campos, na seguinte 

ordem de relevância: Atitudes e procedimentos, Encerramento e Introdução. 



 

 

Art. 29º O resultado preliminar da 2ª fase estará disponível a partir do dia 18/10/2021 (segunda-feira). 

Após a interposição e a análise dos recursos, na página oficial do WRJ, a divulgação do resultado 

oficial será compartilhada no dia 25/10/2021 (segunda-feira) 

SUBSEÇÃO III - 3ª FASE (FINAL) 

Art. 30º Na última etapa, a apresentação dos candidatos seguirá a ordem alfabética.  

Art. 31º Serão atribuídas duas frases temáticas: uma para a 1ª categoria (6º ano e 7º ano) e outra para a 

2ª categoria (8º ano e 9º ano). A divulgação será feita no dia 03/11/2021 (quarta-feira).  

Art. 32º A banca, composta por 02 (dois) membros internos e 02 (dois) membros externos, avaliará o 

desempenho dos participantes individualmente, considerando, a priori, apenas o desempenho da última 

apresentação.  

Art. 33º Na etapa final, no dia 05/11/2021 (sexta-feira), a partir das 14h20, as apresentações serão 

transmitidas para o público pela plataforma ZOOM. O compartilhamento do link da reunião ocorrerá 

através do aplicativo.  

Art. 34º O tempo de cada exposição será de 05 (cinco) a 10 (dez) minutos.  

Art. 35º Atrasos, ausências e troca de tema implicarão na eliminação do candidato. 

Art. 36º Em caso de empate, considerar-se-á a média obtida a partir da soma das notas obtidas nas três 

fases do Concurso.  

Art. 37º A O resultado do concurso será preliminarmente publicado no dia 08/11/2021 (segunda-feira) 

e ratificado, após a análise dos recursos, no dia 09/11/2021 (terça-feira).  

Art. 38º A entrega da premiação será feita nas dependências do Colégio WRJ, no dia 10/11/2021 

(quarta-feira), antes do início das aulas.  

Art. 39º Os ganhadores terão seus nomes e imagens midiatizados através dos canais de comunicação 

da escola.  

IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Art. 40º 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).  

V- DA PREMIAÇÃO 

Art. 41º O Colégio WRJ contemplará os vencedores com os seguintes prêmios: 

1º lugar – medalha + certificado +1 NOTEBOOK.  

2º lugar – medalha + certificado + 1 TABLET. 

3º lugar – medalha + certificado + 1 KINDLE.  

Art. 42º Os demais candidatos devem requisitar a declaração de participação à Comissão Organizadora 

no ato da inscrição (no campo específico da ficha).   

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 43º Os casos omissos deste regulamento serão analisados pela COC/WRJ, a qual tem poder 

legítimo e soberano de decisão. 

Art. 44º 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. 

 

Goiânia, 20 de agosto de 2021.  

 

 

 
 
 
 

Rafael Abdala 
(Diretor do Colégio WRJ) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO - CRONOGRAMA DO III CONCURSO DE ORATÓRIA WRJ  

 
20/08/2021 (sexta-feira) Lançamento oficial do III Concurso de Oratória WRJ.  

20/08/2021 (sexta-feira) Liberação do edital.  

23/08/2021(segunda-feira) Início das inscrições do Concurso.  

10/09/2021 (sexta-feira) Término das inscrições do Concurso.  

13/09/2021 (segunda-feira) Divulgação da relação de inscrições deferidas.  

13/09/2021 (segunda-feira) Divulgação da lista participantes das Oficinas de Formação.  

17/09/2021 (sexta-feira) Oficinas de Formação em Oratória.  

20/09/2021 (segunda-feira) Divulgação da lista de concorrentes, horários e bancas.  

24/09/2021 (sexta-feira) Realização da 1ª fase do III Concurso de Oratória WRJ.  

27/09/2021 (segunda-feira) Resultado preliminar da 1ª fase.   

30/09/2021 (quinta-feira) Período de interposição de recursos ao resultado preliminar da 1ª fase.  

04/10/2021 (segunda-feira) Divulgação da relação oficial de classificados para a fase seguinte.  

08/10/2021 (sexta-feira) Sorteio dos temas da 2ª fase do concurso.  

11/10/2021 (segunda-feira) Divulgação dos temas e dos horários da 2ª fase no site da escola.  

15/10/2021 (sexta-feira) Realização da 2ª fase do III Concurso de Oratória WRJ.  

18/10/2021 (segunda-feira) Resultado preliminar da 2ª fase.   

21/10/2021 (quinta-feira) Período de interposição de recursos ao resultado preliminar da 2ª fase.  

25/10/2021 (segunda-feira) Divulgação da lista oficial de finalistas do Concurso.  

01/11/2021 (segunda-feira) divulgação dos temas das apresentações da fase final.  

05/11/2021 (sexta-feira), Realização da fase final do III Concurso de Oratória WRJ.  

08/11/2021 (segunda-feira) Resultado preliminar da fase final.   

08/11/2021 (segunda-feira) Interposição de recursos ao resultado preliminar.  

09/11/2021 (terça-feira). Divulgação do resultado final do Concurso.  

10/11/2021 (quarta-feira) Entrega da premiação dos ganhadores do III Concurso de Oratória WRJ.  

 

 

 

 


