
1 FORUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da qualidade 

de vida na comunidade como um todo 

 Concurso de jingle para Fórum Multientidades de Paraisópolis r5 
 
Por que?  
Em 2019 o Forum Multientidades de Paraisopolis, carinhosamente referenciado como “a Multi”, 
comemora 25 anos de atividades. Sua missão é articular e integrar ações em rede que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida na comunidade de Paraisópolis como um todo. Poucas 
redes conseguem atingir esta longevidade sem nunca ter deixado de operar; para comemorar esta 
conquista, o Fórum lançou um concurso de jingles programado para escolher aquele que melhor mostre 
a essência da rede. O jingle campeão será usado nas ações comemorativas e como chamada/abertura 
para os programas radiofônicos “MultiNoAr”. 
 
O que é o Fórum Multientidades?  

Para ajudar na construção do jingle, navegue no site multientidades.virtual.org.br.  Seguem algumas 
dicas preliminares: o Fórum Multientidades de Paraisópolis foi criado em 1994 e congrega as ONGs e 
equipamentos públicos do bairro. São atualmente cerca de 15 entidades que operam em rede, com 
reuniões mensais abertas nas diversas organizações em sistema de rodízio, objetivando fortalecer as 
iniciativas populares em Paraisópolis e os esforços para melhoria da qualidade de vida na comunidade. 
Não tem filiação política, religiosa ou comercial. 
 

Como participar do concurso? 
O candidato (individualmente ou em duplas) desenvolve um jingle autoral sobre a Multi com duração 
máxima de 30 segundos, em qualquer estilo musical. A gravação não precisa ser necessariamente 
instrumentalizada. Não serão aceitos jingles que contenham palavras de baixo calão, incitação à 
violência, conteúdo sensível para menores de idade ou desrespeito aos direitos humanos e à 
diversidade. A inscrição se efetivará enviando email para concursojinglemulti@gmail.com, contendo a 
ficha de inscrição completa, que conterá a letra impressa e o link do jingle carregado no youtube. Cada 

candidato (ou dupla) poderá inscrever até 2 jingles, com fichas de inscrição independentes. 
 
Quando? 
Prazo de inscrições: 25/out/19 até 6ª f 22/nov/19 as 23:30 
Divulgação dos resultados e entrega de prêmios: 28/nov/19 (5ª f), as 11:30, na reunião de Multi 
Local: teatro do CEU Paraisópolis (R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n, SP-SP) 
 
Quem participa? 

Toda a comunidade de Paraisópolis está convidada a participar deste concurso para escolha de uma 
identidade musical para o Fórum Multientidades de Paraisópolis. 
Os pré-requisitos para participar são apenas: 
 Morador da comunidade de Paraisópolis (comprovante de residência será solicitado aos finalistas) 
 Autorização escrita do responsável no caso de autores menores de 18 anos 
 Assinatura de Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e Nome 
 

Quem escolhe? 
Uma comissão julgadora de 5 profissionais respeitados na área de produção cultural e/ou comunicação. 
O concurso será cancelado se o número de inscritos for inferior a 6 (seis). A decisão desta comissão será 
soberana e irrevogável, não cabendo recurso de qualquer natureza. 
 
Critérios de seleção do jingle? 
 Ser uma mensagem musicada, elaborada preferivelmente com refrão simples 

 Ter vínculo com a missão do Fórum Multientidades de Paraisópolis 
 Conter preferencialmente palavras-chave: Multi, rede, qualidade de vida, comunidade, Paraisópolis 
 Criatividade, originalidade, coerência, letra, musicalidade 

 
O que você ganha? 
 prêmios: 1º colocado: R$ 700; 2º colocado: R$ 200; 3º colocado: R$ 100 
 possibilidade de gravação do jingle em estúdio (para o primeiro colocado) 

 experiência, reconhecimento e visibilidade de sua criação nas ações da Multi 
 satisfação pessoal de ajudar a construir uma grande rede! 


