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        MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

P O R T A R I A N.º 3 7 3 4 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas, 
 
 
R E S O L V E 
 
 

Art. 1º Constituir Comissão Especial para 
organização e conclusão de todas as atividades relacionadas ao Festival 
Gomárabica, a qual será integrada pelos seguintes servidores: 

 Antônio Marcos Afonso;  
 Ariane Campos Ilhéo;  
 Fabrício Nunes Flores; 
 Jaily Ketty Neves; 
 Maria Priscila Gomes;  
 Rita de Cássia Carneiro Costa Manosso; 
 Roldiney Ignácio dos Reis; 
 Samuel Carneiro Martins; 
 Sírio De Castro Ribas Júnior; 
 Vilma Aparecida Araújo. 

Parágrafo Único - Os serviços não serão 
remunerados, considerando-os de grande relevância ao Município. 

Art. 2º A nomeação dos referidos membros 
vigorará até finalização das festividades, incluído eventuais demandas posteriores 
ao encerramento das mesmas.  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da 
sua publicação e revoga as disposições em contrário. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 31 de 
julho de 2017. 

  
 

 
Marcio Artur de Matos 

Prefeito 

 

Rubens Benck 
 Procurador Geral do Município                      
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EDITAL DE CONCURSO MUSICAL Nº 001/2017 
 
 

XIII FESTIVAL DE MÚSICA “GOMARÁBICA” 
 
O município de Telêmaco Borba, representado neste ato, pelos Senhores: Márcio 
Artur de Matos - Prefeito Municipal e Carlos Roberto Ramos - Secretário 
Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, torna público o presente EDITAL DE 
CONCURSO MUSICAL, em seus diversos seguimentos. 
 
 
1. - DO OBJETIVO 
 
1.1 – Selecionar, avaliar e premiar artistas da música Sertaneja e da MPB, em 
02 (duas) Categorias: Composição e Interpretação, em Festival de Música a ser 
realizado de 23 a 26 de agosto de 2017, no Centro Cultural “Eloah Martins 
Quadrado”, em Telêmaco Borba-PR. 
 
1.2 – O Festival se realizará com o seguinte cronograma: 
 
 1.2.1 – De 23 e 24 de agosto – Fase Eliminatória com a seletiva dos 
concorrentes, através da maior pontuação alcançada, nas 02(duas) categorias e 
respectivos estilos musicais. 
 
 1.2.2 – Dia 25 de agosto - Fase Semifinal com a classificação dos 
melhores concorrentes pelo maior acúmulo de pontos até esta fase. 
 
 1.2.3 – Dia 26 de agosto - Fase Finalíssima com a classificação final e 
premiação dos concorrentes com a maior pontuação final no evento. 
 
 
2. -  DAS CATEGORIAS 
 
Poderá participar do XIII FESTIVAL DE MÚSICA GOMARÁBICA, qualquer músico, 
compositor, instrumentista ou cantor, em concordância com as normativas que 
se seguem aqui descriminadas: 
 
2.1 - O Festival premiará vencedores de 02(duas) categorias em 02(dois) estilos 
musicais, a saber: 
 
 2.1.1 - Categoria Composição –  Melhor Composição Sertaneja 
                                                      Melhor Composição MPB 
 
 2.1.2 - Categoria Interpretação - Melhor Interpretação Sertaneja  
                       Melhor Interpretação MPB 
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2.2 - Para a categoria Composição, as músicas deverão ser inéditas, jamais 
editadas ou gravadas, ou ainda, premiadas em festivais e/ou concursos de 
música. 
 
2.3 - Para a Categoria Intérprete, os candidatos devem inscrever músicas já 
editadas ou gravadas, entendendo-se com isso que não serão permitidas 
músicas inéditas e (ou) de autoria própria dos candidatos, bem como músicas 
jamais gravadas e desconhecidas da mídia em geral. 
 
 
2.4 - O Festival tem abrangência regional, podem participar candidatos dos 
municípios que fazem limite com o município-sede e também dos municípios que 
fazem parte da 2ª. Regional de Cultura-AMCG. 
  
2.5 - Os candidatos podem participar em até 01 (uma) Categoria por vez e em 
apenas 01 (um) Estilo. 
 
2.6 - Para o caso de excesso de inscrições, a Secretaria Municipal, através de 
uma Comissão Organizadora do Festival, fará uma seleção das músicas, 
afixando-as em Edital de Seleção e Convocação até data hábil de no mínimo, 03 
(três) dias antes do início do Festival, no prédio da Casa da Cultura. 
 
2.7 - No caso do excesso de músicas inscritas na categoria Composição, para a 
primeira fase do Festival, a Comissão Organizadora, fará uma seleção prévia 
para a colocação adequada dos candidatos aos números de vagas (Fase de 
Avaliação e Seleção). Será usado o critério de qualidade literária das 
composições. 
 
2.8 - Na Categoria Interpretação, serão aceitas inscrições de todos os candidatos 
até o preenchimento total do número de vagas disponíveis. 
 
2.9 - O Festival será apresentado da seguinte forma, de acordo com as 
categorias: 
 
  Fase de Avaliação e Seleção – Inscrições, triagem e Organização. 
  Fase Eliminatória – Julgamento e pontuação dos candidatos  
     para a Fase  Semifinal. 
  Fase Semifinal – Julgamento e pontuação dos candidatos para  
                 a Finalíssima. 
  Fase Finalíssima – Classificação Geral do 3º ao 1º Lugar. 
 
 
2.10 - O Festival tem número total limitado de 16 (dezesseis) vagas, como 
forma adequada utilizada para evitar um acúmulo de apresentações por um 
longo período. Os inscritos serão distribuídos em 02 (dois) dias de apresentações 
para cada categoria, na Fase Eliminatória. Classificam-se para a Fase Semifinal, 
de 02 (dois) a 03 (tres) candidatos, dependendo do número de inscrições 
recebidas. 
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3. - DAS INSCRIÇÕES 
 
 
3.1 - As inscrições estarão abertas a partir de data de publicação deste Edital e 
devem encerrar pelo menos 02 (DOIS) dias antes do início do Festival. 
 
3.2 - O local de Inscrições será a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e 
Recreação, na Divisão de Cultura, no prédio do Centro Cultural “Eloah Martins 
Quadrado”, em horário regular de expediente. 
 
3.3 - As inscrições de candidatos que não residem no município sede do Festival 
podem ser efetuadas e confirmadas pelo telefone (042) 3904-1577, da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, e somente serão 
consideradas OFICIALMENTE ACEITAS, após o recebimento da Ficha de Inscrição 
assinada e preenchida, enviada pelo serviço de Correios para a Secretaria 
Municipal responsável pelo evento, com data de chegada anterior ao último dia 
do prazo de Inscrição.  
 
3.4 - São condições indispensáveis para a Inscrição:  
 
   3.4.1 – Preenchimento completo da Ficha de Inscrição. 
 
           3.4.2 – Após o encerramento das inscrições, a Comissão Organizadora 
irá divulgar os candidatos e respectivas músicas para a Fase Eliminatória, em 
Edital de Seleção e Convocação para o Festival, no mínimo 24 (vinte e quatro) 
horas antes do início do Festival. Todos os participantes devem consultar o 
referido Edital, para conhecimento da programação e o cronograma de 
apresentações. 
 
  
4.  DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E PREMIAÇÃO. 
 
4.1 - Todos os candidatos serão distribuídos em 02 (dois) ou mais dias da Fase 
Eliminatória, dependendo do número de inscrições. 
 
4.2 - A classificação dos candidatos, através do julgamento e seleção, estará a 
cargo de uma Comissão Julgadora composta por 05 (cinco) pessoas, sendo 04 
(quatro) de reconhecida capacidade lítero-musical e 01 (uma) pessoa como 
Convidada especial do Júri. 
 
4.3 - Serão classificados para a etapa SEMIFINAL E FINALÍSSIMA do evento, os 
candidatos que permanecerem por MAIOR PONTUAÇÃO ACUMULADA, 
respectivamente após as apresentações nas ELIMINATÓRIAS, com as notas 
concedidas pela Comissão Julgadora. 
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4.4 - Os critérios de julgamento são os seguintes: 
 
      4.4.1 - Composição: Letra, Melodia e Arranjo. 
      4.4.2 - Interpretação: Ritmo, Afinação e Interpretação pessoal. 
 
4.5 - Na Fase Eliminatória, a Comissão Julgadora irá classificar 04 (quatro) 
candidatos, de cada categoria e em cada dia de apresentação, para a Fase 
Semifinal. A classificação é pelo critério da maior nota. 
 
4.6 - Na Fase Semifinal, se classificam os 06 (seis) melhores participantes com 
as maiores notas, que somadas às notas da Etapa anterior, farão parte da Fase 
Finalíssima. Na Fase Finalíssima, as 03 (três) maiores notas obtidas entre todos 
os candidatos, após a soma com o total obtido da Etapa Semifinal, recebem 
respectivamente os prêmios e troféus de 1º, 2º e 3º lugares, em ordem 
decrescente. 
 
 
4.7 - Os candidatos da Categoria Interpretação podem interpretar qualquer 
música em cada etapa do Festival, desde que dentro do mesmo estilo e 
categorias escolhidos; no entanto, as músicas devem ser apresentadas com o 
mesmo número de participantes e músicos, em todas as Fases do Festival, sob a 
pena de desclassificação. 
   
4.8 - Para a categoria Composição, nos 02 (dois) estilos, qualquer denúncia de 
plágio ou música não inédita, realizada de forma documental oficial à Comissão 
Organizadora, o candidato implicado no caso, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, para iniciar recursos de defesa, sob a pena de desclassificação e exclusão 
do Festival. 
 
4.9 - Em caso de empate no valor das notas concedidas aos candidatos da 
categoria Composição, o desempate será decidido pelo quesito LETRA da Ficha 
de Votação, através da maior soma alcançada entre todos os membros 
julgadores. 
 
4.10 - Para a categoria Interpretação, o critério de desempate será pelo quesito 
INTERPRETAÇÃO PESSOAL, considerando-se a maior soma alcançada entre todos 
os participantes. 
 
4.11 - Os resultados de julgamento dos candidatos em todas as etapas do 
Festival, não serão passíveis de recursos de nenhuma espécie. 
 
4.12 - A Comissão Julgadora se reserva o direito de não comentar os critérios 
usados, nem divulgar notas dos candidatos, omitindo-se ainda de comentários ou 
explicações pessoais sobre os procedimentos gerais. 
 
4.13 - A Comissão Julgadora é soberana para resolver qualquer dúvida sobre o 
comportamento dos candidatos ou no que se refere à conduta de apresentação. 
As decisões são irrevogáveis e indiscutíveis. 
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4.14 - A Premiação do Festival será distribuída respectivamente para cada 
categoria e, estilos a elas relacionados, a saber: Troféu alusivo ao evento, em 
“design” exclusivo, para vencedores em cada estilo, de cada categoria. 
 
4.15 - Premiações em moeda corrente no país, conforme descrição abaixo para 
os dois Estilos (Sertanejo e MPB): 
 
  Categoria Composição:  3º Colocado – R$ 800,00 
      2º colocado – R$ 1.100,00  
      1º colocado – R$ 1.500,00 
  Categoria Interpretação:  3º Colocado – R$ 800,00 
      2º colocado – R$ 1.000,00  
      1º colocado – R$ 1.500,00 
 
   
 
 
5. -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 - A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, constituirá uma 
Comissão Organizadora, composta por membros envolvidos em todas as áreas 
de atuação do Festival e funcionários da municipalidade de reconhecida 
capacitação técnica na área de suporte logístico e administrativo, em eventos 
culturais. 
5.2 - Poderão ser incluídas ainda, na Comissão Organizadora, pessoas de 
reconhecido talento na área da Musica e/ou que participem da promoção geral da 
Cultura na comunidade, desde que não possuam vínculo de parentesco direto, 
com candidatos aos prêmios do Festival. 
5.3 - Para a categoria Composição Sertaneja só será aceita, composição 
conhecida como: Sertanejo, Caipira, Moda de Viola, Nativista, Toada, regionalista 
e Gauchesca; sendo este último, um estilo que engloba muitas variações 
musicais conhecidas, como xote; Vanerão, Rasqueado, Vanera e outras.  
5.4 - Para a Categoria Composição MPB (Musica Popular Brasileira) só será 
aceita composição referente aos seguintes estilos: Samba Canção, Samba 
Tradicional, Samba de Partido Alto, Bossa Nova, Pagode, Rock Nacional, Baladas 
românticas nacionais, Rock, Pop Rock Nacional e Axé. 
5.5 - A Comissão Organizadora colocará à disposição dos candidatos inscritos, 01 
(uma) aparelhagem de som completa (Palco e Som de frente), para a instalação 
de instrumentos musicais e serviço de microfones. Os participantes devem 
comparecer para a apresentação, munidos dos seus respectivos instrumentos 
musicais. 
5.6 - De acordo Com a natureza e essência do evento, só serão aceitos os 
seguintes instrumentos relacionados a seguir: violão, bandolim, viola 
cavaquinho, guitarra, baixo elétrico, baixo acústico, gaita, acordeom, gaita de 
boca, sanfona, harmônica, órgão elétrico, teclado elétrico, pandeiro, zabumba, 
repinique, timba, surdo, tumbadora, atabaque, chocalho, triângulo, e outros 
acessórios de percussão. Serão aceitos instrumentos de sopro em geral. 
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5.7 - A Comissão Organizadora determina que o número de instrumentos de 
PERCUSSÃO; não deverá ser maior que 05(cinco), além do uso da bateria, que 
estará à disposição dos candidatos. 
5.8 - Qualquer dúvida quanto ao uso de instrumentos, pode ser suscitada à 
Comissão Organizadora; inclusive quanto à solicitação de instrumentos que não 
façam parte da lista expressa no item 06 (seis), do Capítulo das Disposições 
Gerais. 
5.9 - Após o encerramento das inscrições, a Comissão Organizadora irá divulgar 
as músicas selecionadas e classificadas para a Fase Eliminatória do Festival, em 
Edital de Seleção e Convocação, bem como Cronograma do evento. 
5.10 - Todos os candidatos inscritos devem procurar a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Recreação, da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, para 
conhecimento da programação e escala da ordem de apresentação das músicas 
selecionadas. 
5.11 - A Comissão Organizadora do evento não devolverá qualquer material 
enviado pelos inscritos, mesmo que a composição ou interpretação não seja 
classificada.  
5.12 - A Comissão se reserva ao direito de excluir do Festival, qualquer 
participante que não observe e respeite o Regulamento Geral, bem como em 
casos de perturbação da ordem e de qualquer ato que infrinja os direitos de 
cidadania dos participantes, durante a realização do Festival. 
  
5.13 - Qualquer caso omitido neste Regulamento, ou eventuais dúvidas geradas 
na sua interpretação, deverá ser decidido pela Comissão Organizadora, cuja 
decisão será inapelável e definitiva. 
 
 

Telêmaco Borba, 31 de julho de 2017.  
 
 
 
                                           
                                                                      Márcio Artur de Matos 
                                                                            Prefeito Municipal 
 
       Carlos Roberto Ramos 
Secretário Municipal de Cultura, 
        Esporte e Recreação 
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ANEXOS DO EDITAL  
 
 
 
 
 
 I - Cronograma do evento 
 
 
 
II – Fichas de Votação da Categoria Composição 
 
 
 
III – Fichas de Votação da Categoria Interpretação  
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LEGENDA 
 
O - Candidato Não-Classificado 
 
X – Candidato Classificado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/agosto 
Quarta-
feira. 

24/agosto 
Quinta-
feira. 

25/agosto  
Sexta-feira 

26/agosto 
Sábado 

 

O O X X  
O X O X 

O O X X  
O X O X 

O X X X 
X O X X 

O X O  
X O X 

Composição 
Sertaneja 

O O X X  
O X O X 

O O X X  
O X O X 

O X X X 
X O X X 

O X O  
X O X 

Composição 
MPB 

O O X X  
O X O X 

O O X X  
O X O X 

O X X X 
X O X X 

O X O  
X O X 

Interpretação 
Sertaneja 

O O X X  
O X O X 

O O X X  
O X O X 

O X X X 
X O X X 

O X O  
X O X 

Interpretação 
MPB 

CATEGORIAS 
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CS1 
                                                          Festival Gomarábica 
         Composição e Interpretação 

 
FICHA DE VOTAÇÃO 

 
 
 Categoria: COMPOSIÇÃO SERTANEJA 
 
 
 MUSICA 
 _____________________________________________  
   
 ____________________________________________ 
 
          
 AUTOR:     
 _________________________________________ 
 
    CANTA: 
 
                                                                                                                                                                                                       

 
 
   
   

  
 

 
 

TOTAL: ________ 
 
 

_________________________ 
Assinatura 

 
Secretaria Municipal de Cultura 

Esportes e Recreação 
Divisão de Cultura 

QUESITOS 
NOTAS 

Letra 
 

Melodia  
Arranjo  
  

05 a 09: Razoável 
10 A 15: Bom 
16 a 20: excelente 
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CM1 
                                                          Festival Gomarábica 
         Composição e Interpretação 
 

FICHA DE VOTAÇÃO 
 
 Categoria: COMPOSIÇÃO MPB 
 
 
 MUSICA:   
 
 ___________________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
          
 AUTOR:   
 
  _________________________________________ 
 
    CANTA: 
 
                                                                                                                                                                                                  

 

        
TOTAL: ________ 
 

________________________ 
 Assinatura 
 
 

Secretaria Municipal de Cultura 
Esportes e Recreação 

Divisão de Cultura 
 

QUESITOS 
NOTAS 

Letra 
 

Melodia  
Arranjo  
  

05 a 09: Razoável 
10 A 15: Bom 
16 a 20: excelente 
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IS2 
                                                         Festival Gomarábica 
         Composição e Interpretação 
 

FICHA DE VOTAÇÃO 
 
 Categoria: INTERPRETAÇÃO SERTANEJA 
 
 MUSICA:  _________________________________________ 
 
   
 _________________________________________ 
          
 AUTOR:     
 _________________________________________ 
 
   
 _________________________________________ 
 
                                                                                      

                                                                                                                    
 

          
TOTAL: ________ 
 
 

_________________________ 
Assinatura 

 
 

Secretaria Municipal de Cultura 
Esportes e Recreação 

Divisão de Cultura 
 

QUESITOS 
 
NOTAS 

Ritmo 
 

Afinação  
Interpretação Pessoal  
  

05 a 09: Razoável 
10 A 15: Bom 
16 a 20: excelente 
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IM2 
                                                         Festival Gomarábica 
         Composição e Interpretação 
 

FICHA DE VOTAÇÃO 
 
 Categoria: INTERPRETAÇÃO MPB 
 
 MUSICA:  _________________________________________ 
 
   
 _________________________________________ 
          
 AUTOR:     
 _________________________________________ 
 
   
 _________________________________________ 
 
                                                                                      

                                                                                                                    
 

          
 
TOTAL: ________ 
 

_________________________ 
Assinatura 

 
 

Secretaria Municipal de Cultura 
Esportes e Recreação 

Divisão de Cultura 
 

QUESITOS 
 
NOTAS 

Ritmo 
 

Afinação  
Interpretação Pessoal  
  

05 a 09: Razoável 
10 A 15: Bom 
16 a 20: excelente 
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                                          REGULAMENTO 
 

Da Realização e Organização 
Art. 1º - As Prefeituras Municipais de Telêmaco Borba, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, promovem o XIII 
FESTIVAL DE MUSICA GOMARÁBICA.  
Art. 2º - O objetivo é selecionar, avaliar e premiar artistas da música 
Sertaneja e da MPB, em 02 (duas) categorias; Composição e 
Interpretação, em festival de música a ser realizado de 23 a 26 de agosto 
de 2017, no Centro Cultural Eloah Martins Quadrado (CASA DA 
CULTURA), em Telêmaco Borba-PR. 
Art. 3º - O Festival se realizará com o seguinte cronograma: 
I - Dias 23 a 24 de agosto – fase eliminatória, com a seletiva dos 
concorrentes classificando candidatos através da maior pontuação 
alcançada nas 02 (duas) categorias e respectivos estilos musicais. 
II – Dia 25 de agosto - fase semifinal, com a classificação dos candidatos 
pelo maior acúmulo de pontos até esta fase. 
3.3 – Dia 26 de agosto - fase final, com a classificação final e premiação 
dos candidatos com a maior pontuação final no evento. 
Art. 04º - Poderão participar do XIII FESTIVAL GOMARÁBICA, qualquer 
músico, compositor, instrumentista ou cantor; em concordância com as 
normativas descriminadas neste regulamento. 
Art. 05º - O festival premiará vencedores de 02 (duas) categorias em 02 
(dois) estilos musicais, a saber: 
I - Categoria Composição – Melhor Composição Sertaneja, Melhor 
Composição MPB. 
II - Categoria Interpretação - Melhor Interpretação Sertaneja, Melhor 
Interpretação MPB. 
Art. 06º - O Festival tem abrangência regional. Podem participar 
candidatos dos Municípios que fazem limite com o Município-sede e 
tambem dos Municípios que fazem parte da 2ª. Regional de Cultura-
AMCG.  
Art. 07º - Por força legal e, em concordância com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal do Município-sede, não poderão participar deste 
Festival qualquer músico e/ou compositor com vínculo empregatício no 
funcionalismo público municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná. 
Art. 08º - Os candidatos podem participar em até 01 (uma) categoria por 
vez e em apenas 01 (um) estilo. 
 
   
 

 

 
Art. 09º - O Festival tem número total limitado de 16 (dezesseis) vagas 
para cada categoria, distribuídas na fase semifinal; como forma adequada 
utilizada para evitar um acúmulo de apresentações por um longo período.  
Art.10 - As músicas inscritas na categoria composição deverão ser inéditas 
e originais, jamais gravadas ou editadas, ou ainda, premiadas em festivais; 
Art. 11 - Para a categoria interpretação só serão aceitas inscrições com 
músicas já gravadas, editadas, conhecidas do público e até mesmo já 
premiadas em festivais. Não estará em julgamento a letra e melodia, 
somente a qualidade vocal do candidato; 
Art.12 - No caso de denúncia de música não inédita na categoria 
composição, o candidato implicado terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a contar do conhecimento do fato, para iniciar recursos, sob a pena 
de desclassificação e exclusão da participação do candidato no evento; 
Art. 13 - Os candidatos da categoria interpretação podem interpretar 
qualquer música em cada etapa do Festival, desde que dentro do mesmo 
estilo e categorias escolhidos; contudo as músicas devem ser 
apresentadas com o mesmo número de participantes e músicos, em todas 
as fases do Festival, sob pena de desclassificação. 
Art. 14 - Após o encerramento das inscrições, a comissão organizadora irá 
divulgar os classificados em edital de seleção e convocação. Todos os 
participantes devem consultar o referido edital para reconhecimento da 
programação e ordem de apresentação. 
 
Da Seleção, Julgamento e Premiação. 
 
Art. 15 - A disposição dos candidatos dependerá da lotação e 
preenchimento das vagas ao final das Inscrições. 
Art. 16 - Todos os candidatos serão distribuídos em 02 (dois) dias da fase 
eliminatória, podendo ocorrer alterações quanto à duração (dias) nesta 
fase, se não houver candidatos suficientes que preencham o total de vagas 
oferecidas. 
 Art. 17 - A classificação dos candidatos, através do julgamento e seleção, 
estará a cargo de uma comissão julgadora composta por 05 (cinco) 
pessoas de reconhecida capacidade lítero-musical e com idoneidade 
profissional na área de promoções artísticas e produção musical. 
 
Parágrafo Único - Os critérios de julgamento são os seguintes: 
 Composição: Letra, Melodia e Arranjo. 
  Interpretação: Ritmo, Afinação e Interpretação pessoal. 
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Nome:      _____________________________________________________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________ 

Bairro __________________________________       Tel. _____________________________ 

Município: ________________________________  E-mail ___________________________ 

Categoria:      Composição Sertaneja               Composição M.P.B.        

                 Interpretação Sertaneja                 Interpretação M.P.B. 

 

Música: ___________________________________________________________________ 

 

  Autor ________________________________________________ 
                                                             (Este campo é somente para a Categoria Composição) 

Intérprete: __________________________________________________________________                                 
  (Este campo deve ser preenchido pelos candidatos das 02 (duas) categorias) 

ATENÇÃO!  Leia atentamente o Regulamento. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Art. 18 - Na fase eliminatória, a comissão julgadora irá classificar até 04 
(quatro) candidatos, de cada categoria e em cada eliminatória, para a etapa 
semifinal. A classificação é pelo critério da maior nota.  
Art. 19 - Na fase semifinal, são classificados os 06 (seis) melhores 
participantes com as maiores notas.  
Art. 20 - Na fase finalíssima, os candidatos serão julgados para receberem 
a classificação final e a premiação, em ordem decrescente, do 3º aos 1º 
lugares, respeitando-se o critério da maior nota obtida na somatória final. 
Art. 21 - O Festival premia os vencedores de cada categoria e respectivos 
estilos, com um troféu alusivo ao evento, elaborado em “design” exclusivo.  
Art. 22 - Os vencedores tambem serão premiados com valores em moeda 
corrente.  
Art. 23 - Os candidatos da categoria interpretação podem interpretar 
qualquer música em cada etapa do Festival, desde que dentro do mesmo 
estilo e categorias escolhidos. 
 Art. 24 - Em caso de empate no valor das notas concedidas aos 
candidatos da categoria composição, o desempate será decidido pelo 
quesito LETRA da ficha de votação, através da maior soma alcançada 
entre todos os membros julgadores. 
Art. 25 - Para a categoria interpretação, o critério de desempate será pelo 
quesito INTERPRETAÇÃO PESSOAL, considerando-se a maior soma 
alcançada entre todos os membros julgadores. 
Art. 26 - A comissão julgadora se reserva o direito de não comentar os 
critérios usados, nem divulgar notas dos candidatos, omitindo-se ainda de 
comentários ou explicações pessoais sobre os procedimentos gerais. 
Art. 27 - A comissão julgadora é soberana para resolver qualquer dúvida 
sobre a conduta dos candidatos nas apresentações. As decisões são 
irrevogáveis e indiscutíveis. 
 
Das Disposições Gerais 
Art. 28 - A comissão organizadora colocará aparelhagem de som à 
disposição. Os participantes devem comparecer ao local designado, com 
seus próprios instrumentos.                                                                                             
    

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 29 - De acordo com a essência e natureza do evento, só serão 
permitidos os seguintes instrumentos relacionados a seguir: violão, 
bandolim, viola, cavaquinho, guitarra, baixo elétrico, baixo acústico, gaita, 
acordeon, gaita de boca, sanfona, harmônica, órgão, teclado eletrônico, 
pandeiro, zabumba, afoxé, repinique, timba, surdo, tumbadora, atabaque, 
chocalho, triângulo, bateria e outros.                                                                                                     
Art. 30 - A comissão organizadora determina que o número de 
instrumentos de percussão, não deverá ser maior que cinco (05), além do 
uso de bateria. Qualquer dúvida deve ser suscitada à comissão 
organizadora.  
Art. 31 - Para a categoria COMPOSIÇÃO SERTANEJA serão aceitas 
somente as composições conhecidas como: sertanejo, caipira, moda de 
viola, nativista, toada, regionalista e gauchesca, sendo que este último 
engloba muitas variações musicais conhecidas (xote; vanerão, rasqueado, 
bugio, etc.).     
 Art. 32 - Para a categoria COMPOSIÇÃO MPB só serão aceitas as 
composições nos estilos conhecidos como: bossa nova, samba-canção, 
samba tradicional, partido alto, pagode, rock nacional, balada romântica, 
bolero, valsinha, pop rock nacional, axé e rock romântico.      
Art. 33 - Qualquer dúvida quanto ao uso de instrumentos, pode ser 
suscitada à comissão organizadora; inclusive quanto à solicitação de 
instrumentos que não façam parte da lista expressa no Art. 29º, deste 
regulamento.  
Art. 34 - Os resultados do julgamento em todas as etapas e da premiação 
não serão passíveis de recursos de nenhuma espécie. A comissão 
julgadora se reserva ao direito de não comentar os critérios usados, não 
divulgar notas concedidas e nem expor comentários durante o Festival. 
Art. 35 - A comissão julgadora é soberana para resolver qualquer dúvida 
sobre o comportamento dos candidatos durante as apresentações nas 
fases do Festival. As decisões tomadas são irrevogáveis e indiscutíveis, 
com o direito inclusive de, excluir do Festival, qualquer participante que não 
observe e respeite o presente regulamento, bem como em casos de 
perturbação da ordem do Festival e de qualquer infração contra 
participantes e coordenadores, durante o Festival. 
Art. 36 - Qualquer caso ou especificação omitida neste regulamento será 
resolvido pela comissão organizadora, cuja decisão será definitiva e 
inapelável.     
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