
 

 

 

 

 
Repórter Mirim 2021 

 

O concurso "Repórter Mirim" 2021 da Rádio Cidade FM em parceria com o 

SICREDI, pioneiro ao possibilitar a produção de reportagens com a visão de mundo 

das crianças, faz a sua 2ª edição em 2021.  

O tema deste ano é "Tema livre”.  

As inscrições ocorrerão entre 20 de setembro até as 18h do dia 10 de outubro. 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser realizadas por meio de vídeos encaminhados pelos 

pais ou responsáveis das crianças, que serão selecionados pelo corpo de 

jurados da emissora. 

Os vídeos poderão ser enviados para os contatos de WhatsApps (77) 3639-

0574. 

 

2. REGULAMENTO 

 

Tema: "Tema Livre”.  

  

O Repórter Mirim, segunda edição tem como objetivo estimular o 

desenvolvimento da criatividade e da iniciativa das crianças com o mundo do 

jornalismo e da informação. A proposta é envolver esse público para criar 

matérias jornalísticas com o tema sugerido, abordando através do ponto de vista 

infantil temáticas importantes e necessárias para a sociedade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

a) Todas as crianças com idade de 07 (sete) a 12 (doze) anos completos até o 

dia 12 de outubro de 2021 e que residem dentro da área de cobertura da Rádio 

Cidade FM 95,9, ou seja, Região Oeste da Bahia poderão participar do Repórter 

Mirim, exceto filhos de funcionários e familiares da empresa organizadora, bem 

como das empresas que estão apoiando. 

 

b) Para participar basta gravar um vídeo da criança pelo próprio celular de no 

máximo 05 minutos, sobre como o tema proposto seria abordado em uma 

reportagem pela própria criança. Não é necessário produzir a reportagem para 

a inscrição, bastando apenas que a criança conte como abordaria a questão 

proposta em uma reportagem que posteriormente seria produzida por ela com 

todo suporte do Jornalismo Rádio Cidade FM. 

 

c) Todo o Regulamento e a ficha de inscrição estarão disponíveis no portal 

www.radiocidadelem.com. As inscrições deverão ser feitas por meio do envio do 

vídeo de até 5 (cinco) minutos com a proposta de reportagem a ser feita pela 

criança para o respectivo Whatsapp do jornalismo. Serão válidos os envios feitos 

no período 20 de setembro de 2021 até as 18h do dia 10 de outubro de 2021. 

 

d) Critérios de Avaliação: Todos os vídeos de inscrições para o Repórter Mirim 

serão avaliados pelo núcleo de produção do jornalismo da Rádio Cidade FM. 

Serão analisados os seguintes itens: criatividade, viabilidade da produção da 

reportagem dentro da área de cobertura e relevância do tema para a região e 

para o universo infantil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

e) Para os candidatos selecionados será obrigatório o preenchimento de todos 

os campos da ficha de autorização assim como a autorização de utilização de 

imagens da criança pelos pais ou responsáveis. 

 

f) A seleção das matérias inscritas serão realizadas pelo departamento de 

Jornalismo da Rádio Cidade FM e divulgada dentro do Jornal a Voz Da Cidade. 

Serão selecionadas 03 (três) crianças.  

 

g) As famílias das crianças que forem selecionadas serão contatadas pelo 

número de telefone do Whatsapp pelo qual enviou o vídeo da criança, sendo 

portanto recomendado que esse número possibilite acesso fácil aos pais. 

 

h) As matérias produzidas pelas crianças vencedoras serão exibidas no Jornal a 

Voz Da Cidade no dia 13 de Outubro de 2021. 

 

i) A premiação será da seguinte forma: primeiro lugar uma poupança no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo lugar uma poupança no valor de R$ 

1.000,00 e o terceiro lugar uma poupança de R$ 500,00 (quinhentos reais). O 

patrocinador da Campanha Repórter Mirim 2021 será o Sicredi, terá um prazo 

de 15 (quinze) dias para fazer o pagamento para o ganhador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE AUTORIZAÇÃO: a ser preenchida e assinada pelo responsável 

pela criança selecionada e enviada à Rádio Cidade FM. 

 

Nome completo do responsável*: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Nome completo da criança _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Idade*: _______________ 

CPF*:____________________ 

RG*: ____________________  

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL*: _________________________________ 

 

Declaro que li todos os artigos do termo de cessão, estando ciente de todo 

o regulamento do concurso e de acordo com a mesma integridade, autorizando 

portanto, o participante em questão a participar do concurso bem como a 

veiculação e utilização das imagens do mesmo. 

 

* Campos de preenchimento indispensável. O não preenchimento acarretará em desclassificação. 

 

OBS.: Esta ficha preenchida obrigatoriamente deve ser entregue antes do início da 
produção da reportagem entre a criança selecionada e a equipe de reportagem da Rádio 
Cidade FM. 

 

 


