
O TALENTO NÃO TEM LIMITES 

REGRAS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

▶ O(a) participante deverá enviar um vídeo (pode ser do próprio celular) para o email             
otalentonaotemlimites@outlook.com até 23h59 do dia 06/06 . Não serão aceitos        
materiais enviados após o dia 06/06;

▶ O vídeo deverá ser de um talento que possa ser apresentado ao vivo e online, com               
duração de até 10 minutos. O(a) participante só poderá enviar um vídeo para            
concorrer, apresentando somente uma linguagem artística no mesmo. O material que           
for enviado por vídeo deverá ser o mesmo que será apresentado na live.

▶ O vídeo deverá ser enviado como anexo no email (máx 10MB), ou através de link no               
Youtube, Vimeo, Instagram, Facebook ou outra plataforma.

▶ No e-mail, o(a) participante deverá informar seu telefone de contato/WhatsApp e          
link do seu perfil no Instagram.

▶ A produção da Turbilhão de Ideias Entretenimento fará uma seleção prévia dos           
materiais enviados por email. Serão selecionados até 40 participantes, que serão          
contatados por email, telefone ou WhatsApp para agendar uma entrevista online por           
vídeo. A data da participação nas lives será definida pela Turbilhão de Ideias            
Entretenimento.

▶ Para garantir sua participação, o(a) participante deverá seguir o perfil Turbilhão de           
Ideias no instagram: @turbilhaodeideias_, marcando os perfis de dois amigos nos          
comentários deste post e compartilhar este post no seu stories do Instagram.

▶ O intuito do projeto O Talento Não Tem Limites é levar ao conhecimento do maior              
número de pessoas o talento de cada participante. Para isso, um trecho de cada             
participação será publicado no canal de Youtube do projeto, que vai compor um            
mosaico com até 40 vídeos.

▶ Etapas: O projeto é composto por 3 etapas. Na etapa 1, até 40 talentos serão              
selecionados. Na etapa 2, 10 talentos. E na etapa 3 (final), 5 talentos. Os participantes              
selecionados para as etapas 2 e 3 serão escolhidos através de votação popular, cuja             
mecânica será divulgada mais adiante. Na etapa final, haverá a votação de um júri             
técnico e de um júri popular.

▶ A participação do selecionado é voluntária, não havendo pagamento de cachê          
artístico de nenhuma espécie ao participante;

▶ Material de conteúdo abusivo ou ofensivo não serão permitidos.

▶ Ao enviar o material, o(a) participante autoriza a disponibilização de sua imagem e            
voz em plataformas digitais dentre elas YouTube, Instagram, Facebook , em pôsters,           



bem como em qualquer material de divulgação, relatórios e materiais audiovisuais da            
produtora Turbilhão de Ideias Entretenimento. 
 
▶ A produção da Turbilhão de Ideias Entretenimento reserva-se o direito de alterar o              
regulamento do concurso sem aviso prévio. 
 
 
 
 
 
 
 
 


