
SELETIVA MUNICIPAL PARA O FESTIVAL DA CANÇÃO DA AMZOP/2019 
 

 

REGULAMENTO 

 
 

DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - Esta primeira edição da Seletiva Municipal para participar do Festival da Canção promovido 

pela AMZOP, regulamentada por este instrumento, é uma promoção da Administração Municipal, 

através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura e tem por objetivos: 

a) Incentivar a criatividade artística de interpretes da musica em qualquer gênero, 

abrangendo todos os estilos; 

b) Promover a revelação de novos talentos musicais; 

c) Premiar e difundir os artistas participantes da seletiva, respeitando a preferencia 

musical de cada interprete; 

d) Promover o desenvolvimento da arte e da cultura. 

Art. 2º  - Compete a Comissão Organizadora: 

a) Escolher e convidar o júri da competição musical da seletiva, com grande 

conhecimento dentro desta área; 

b) Receber as inscrições para a Seletiva; 

c) Determinar o critério de elaboração de planilha de julgamento que será utilizada pela 

comissão julgadora; 

d) Resolver as questões omissas desse regulamento; 

Art. 3º  - Das Inscrições 

3.1 Fica determinado que haverá duas categorias, sendo elas: 

a) Kids Livre (07 a 15 anos) Qualquer estilo musical – 20 VAGAS 

b) Adulto Livre (16 anos acima) Qualquer estilo musical – 10 VAGAS 

3.2 Poderão competir somente pessoas que residam no município de Constantina. 

3.3 As músicas deverão ser interpretadas em Língua Portuguesa (Brasil), sendo permitidas 

palavras ou frases isoladas em Língua Estrangeira, ficando a música inscrita sujeita a 

avaliação da Comissão Organizadora. 



3.4. As fichas de Inscrições (ANEXO I) deverão ser retiradas e posteriormente entregues na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com uma cópia da música até o dia 10/10/2019. 

3.5 As músicas não poderão ser repetidas, portanto, terá prioridade na interpretação da música, 

o candidato que primeiro se inscrever. 

3.6 Em caso de não preenchimento do total de vagas em alguma categoria, as vagas restantes 

serão destinadas para a outra categoria. 

DAS FASES 

Art. 4º - Cada interprete poderá inscrever somente uma música sendo individual, dupla ou trio.  

Art.5º - As apresentações terão início às 18h do dia 15-10-2019, no CTG Taquaruçu. A ordem de 

apresentação das categorias está assim dividida: Primeira Categoria: Kids; Segunda Categoria: 

Adulto. 

Art. 6º - Haverá um ensaio pela parte da manhã deste mesmo dia, com início as 08h30min e término 

as 11 horas. 

Art. 7º - Dos Julgamentos e Notas 

7.1 Os jurados serão escolhidos pela Comissão Organizadora do festival pelo seu 

conhecimento na área musical. 

7.2 Os jurados atribuirão notas de 05 (cinco) a 10 (dez) aos candidatos, podendo ser números 

fracionados, levando em consideração os seguintes itens: 

I – Interpretação; II – Afinação; III – Ritmo; IV- Dicção; V- Fidelidade a letra. 

7.3 A decisão dos jurados será soberana e inquestionável. 

Art. 8º - Premiação  

8.1 As premiações para os vencedores de cada categoria serão de: 

a) Kids Livre  

1º Lugar: R$ 100,00 + Troféu 

2º Lugar: R$ 70,00 + Troféu 



3º Lugar: R$ 50,00 + Troféu 

4º Lugar: R$ 30,00 + Troféu 

 

b) Adulto Livre 

 

1º Lugar: R$ 100,00 + Troféu 

2º Lugar: R$ 70,00 + Troféu 

3º Lugar: R$ 50,00 + Troféu 

4º Lugar: R$ 30,00 + Troféu 

8.2 O primeiro colocado em cada categoria representará o município de Constantina na grande 

final do festival da canção da AMZOP que acontecerá no dia 22/11/2019 no município de Ronda 

Alta, concorrendo com os outros vencedores dos municípios participantes. 

Art. 9º Apresentação 

9.1 Os interpretes poderão se apresentar com PlayBack ou com algum instrumento que o 

mesmo desejar, ficando sob sua responsabilidade trazer o PlayBack boas condições em um Pendrive 

no dia do evento ou o instrumento que irá acompanhar. A organização colocará a sonorização a 

disposição de cada artista. 

9.2 A ordem de apresentação será definida por sorteio durante o ensaio. 

Art. 10º Disposições Finais 

10.1 Ao efetuar a inscrição, o candidato declara o conhecimento e aceitação deste 

regulamento.  

10.2 Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos e poderão ser alterados 

pela comissão organizadora.  

 

_______________________________________________ 

Comissão Organizadora 

 

Constantina, 27 de setembro de 2019. 



ANEXO I –  

1º SELETIVA MUNICIPAL PARA O FESTIVAL DA CANÇÃO DA 
AMZOP/2019 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

CATEGORIA  
 
(    )  KIDS - 07 a 15 anos 
(    ) Adulto Livre  - 16 anos acima 

 
 

Nome:_________________________________________________ 

Idade: ______________  Data de Nascimento:_____/_____/______ 

RG e/ou CPF _________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ 

Telefone: ____________________ Celular: ___________________ 

Nome Pai/ Mãe:_________________________________________ 

CPF do responsável______________________________________ 

Música a ser interpretada:_________________________________ 

Versão:_______________________________________________ 

Tom:_______________________________ 

 
 
Observação: O candidato deverá anexar a letra da música a ser interpretada 
em 5 cópias.  
 
Li e estou de pleno acordo com as normas do Regulamento da 1º Seletiva Municipal 
para o Festival da Canção da AMZOP/2019 
 
 
 
    

                            Assinatura do participante e/ou Responsável Legal    
 
 

 


