
 
 

E D I T A L   Nº  29 / 2019  

 

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

PARA O FESTIVAL DE MÚSICA DA VILA.  

 

O Município de Mairinque, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do Departamento 

de Cultura, torna público a abertura de inscrição para os interessados em participar da seleção para o 

FESTIVAL DE MÚSICA DA VILA, nos termos do presente Edital. 

 

 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS INTERESSADOS 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO E DO OBJETO 

 

1.1 Poderão participar do processo de seleção, moradores de Mairinque com idade mínima de 14 

(quatorze) anos. 

1.2 O presente Chamamento, com vistas à observância dos princípios da legalidade, isonomia, 

publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, visa selecionar interessados em 

participarem de forma voluntária do Festival de Música da Vila. 

1.3 O projeto tem como objetivo o descobrimento e valorização dos talentos musicais da cidade. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 Serão inscritos, apenas, 10 (dez) candidatos por região totalizando 50 (cinquenta) inscrições. 

 

2.2 As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas pessoalmente, por e-mail ou por via postal, 

no período de 17 de junho de 2019 a 05 de julho de 2019, valendo como data de recebimento o 

protocolo (no caso de entrega pessoal) ou o carimbo de postagem da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos endereçadas para: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA – CEMEC, sito à Praça Dom José Gaspar D’ Afonseca nº 23 – Centro - 

Mairinque/SP – CEP: 18120-000. 

 

2.3 As inscrições feitas pessoalmente devem atentar-se ao horário de atendimento que é de segunda 

à sexta feira, das 9h00 as 11h30 e das 14h00 as 16h00.  

 

2.4 As inscrições por e-mail devem ser identificadas como INSCRIÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA 

DA VILA, contendo os documentos digitalizados e enviados para o email: 

cultura@mairinque.sp.gov.br. 
 

2.5 As inscrições devem ser apresentadas contendo: 

 

a) Formulário próprio assinado pelo candidato ou representante legal (ANEXO I); 

b) Cópia do RG e comprovante de residência. 

 

2.6 Serão anuladas as inscrições que não atenderem os termos do presente Edital. 

 

2.7 O ato da inscrição implica na automática e plena concordância com as normas deste Edital. 

 
2.8 As inscrições serão divididas por regiões a saber: 

 

a) REGIÃO ESTRADA DE FERRO – Jardim Cruzeiro, Nova Mairinque, Cecap; 

b) REGIÃO LOCOMOTIVA – Centro, Sorocabana; 

c) REGIÃO REPRESA ITUPARARANGA – Lagoinha, São José, Jardim dos Ipês, Oriental, 

Sebandilha; 

 



 
 

d) REGIÃO CATARINA – Dona Catarina, Moreiras, Vale da Esperança; 

e) REGIÃO FEPEMA – Granada, Marmeleiro, Vila Barreto, Monjolinho, Recanto dos 

Eucaliptos. 

 

3.  DA SELEÇÃO  

 

3.1 Os jurados das seletivas serão definidos pela organização do Festival levando em consideração 

o currículo e a representatividade artística do convidado a fazer parte do júri. 

 

3.2 As seletivas acontecerão nas dependências do CEMEC às 19h00 nas seguintes datas: 

 

 a) REGIÃO FEPEMA – 19/07  

 b) REGIÃO LOCOMOTIVA – 16/08  

 c) REGIÃO ESTRADA DE FERRO – 23/08 

 d) REGIÃO CATARINA – 27/09 

 e) REGIÃO REPRESA ITUPARARANGA – 04/10 

 

3.3 Caso a região não preencha o número de vagas e outra exceda, os candidatos serão remanejados 

de acordo com a proximidade geográfica. 

 

3.4 As decisões da Comissão são soberanas e irrevogáveis, não sendo passíveis de recursos. 

 

3.5 Os critérios de votação serão:  

a) técnica vocal;  

b) performance de palco.  

Ambas serão atribuídas notas de 0 a 10 cada. 

 

3.6 Os dois primeiros colocados de cada região serão classificados para a final que ocorrerá no DIA 

19 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

3.7 O resultado da seleção será divulgado no dia da apresentação estipulada no item 3.2. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO 

 

4.1 Para efeito deste Edital, os candidatos somente poderão executar músicas nacionais nos estilos: 

MPB (samba e outros ritmos regionais), pop rock, sertanejo, entre outros, desde que em língua 

portuguesa. 

 

4.2 A apresentação FINAL ocorrerá no dia 19 de outubro às 19h00 e a ordem de apresentação será 

definida por sorteio, 30 (trinta) minutos antes do início do Festival. 

 

4.3 Nas seletivas, os candidatos poderão ensaiar no dia da apresentação no período das 14h00 às 

16h00, por ordem de chegada. Cada candidato terá direito a 15 minutos de ensaio. 

 

4.4 O candidato que não comparecer no ensaio ou comparecer após as 18h00, será automaticamente 

desclassificado. 

 

4.5 O candidato deverá se apresentar no Camarim do CEMEC, impreterivelmente até as 18h30. 

 

 

5. DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 



 
5.1 Compromissos do CANDIDATO 

 

a)  Respeitar o calendário firmado com o Departamento de Cultura e cumprir o 

compromisso assumido no ato da inscrição de comparecer à apresentação; 

 

b) Conceder à Prefeitura Municipal de Mairinque, o direito de uso de imagem da 

apresentação, dos candidatos e de entrevistas constantes no Festival selecionado ou 

colhidas durante a apresentação para fins de divulgação; 

 

c) Utilizar de forma consciente os materiais fornecidos; 

 

d) No caso de impossibilidade de apresentar-se, o candidato deverá comunicar o 

Departamento de Cultura com antecedência mínima de 10 dias da data firmada para a 

apresentação. 

 
 5.2. Compromissos do Departamento de Cultura: 

 

      a) Publicar no site da Prefeitura Municipal de Mairinque o resultado da seleção. 

 

       b) Divulgar a apresentação para os meios de comunicação local, por meio do sistema de 

press-release, e no site da Prefeitura Municipal de Mairinque, por intermédio da sua assessoria 

de comunicação; 

 

       c) Disponibilizar 01 amplificador de guitarra, 01 amplificador de baixo, 01 bateria completa, 

mesa de som e P.A’s. 

 

       d) Disponibilizar uma banda de apoio, somente, no dia da final. 

 

e) Fornecer troféus para premiação dos vencedores. 
 

5.3. NÃO haverá nenhum aporte financeiro do Município para execução do objeto do presente 

Festival de Música.  

 

5.4. O contido neste Edital não vincula qualquer das partes em contratações futuras. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

 

 6.1. Na fase seletiva regional, os 1º e 2º lugares ganharão certificado de participação e estarão 

classificados para a final. 

 

 6.2. Na fase final, os 1º, 2º e 3º lugares ganharão troféu. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Não serão aceitos bandas ou instrumentos que utilizem materiais que comprometam ou 

prejudiquem as instalações físicas dos espaços. 

  

 7.2. Somente na fase seletiva o candidato poderá usar acompanhamento de playback. 

 

7.3. Nos dias dos ensaios, os candidatos terão 15 (quinze) minutos para preparação de sua 

música, devendo atentar-se ao horário estipulado no item 4.3. 

 

 

 



 
 7.4. Os instrumentos musicais serão de responsabilidade do candidato.  

 

 7.5. O candidato poderá levar seus músicos. 

 

 7.6. Na fase de apresentação final não será permitido playback. 

 

7.7. Não poderão participar funcionários envolvidos na organização do evento, assim como 

filhos, irmãos ou outros parentes de 1º grau. 

 

 7.8. O Departamento de Cultura poderá alterar datas e locais que julgar necessários para melhor 

execução do projeto, devendo notificar o candidato da alteração via e-mail e/ou celular. 

 

7.9. Dúvidas poderão ser sanadas pelos seguintes canais: 

 

 a) Contato telefônico: 4718-2608 

 b) E-mail: cultura@mairinque.sp.gov.br 

 c) Pessoalmente: Centro Municipal de Educação e Cultura – CEMEC – Praça Dom José Gaspar 

D’ Afonseca nº 23 – Centro – Mairinque/SP. 

 

7.10. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão formada pelos funcionários da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

 Inscrições: de 17 de junho de 2019 a 05 de julho de 2019 

 Seleção dos candidatos: por região conforme item 3.2 

 Apresentação final: 19 de outubro de 2019 

 

 Para o conhecimento de todos, fazemos esta publicação. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 12 de junho de 2019. 

 

 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

Prefeito 

 

 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/06/2019. 

 

 

 

ROGÉRIO FERNANDO VIEIRA MANÃO 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 

 

 

Proc. nº 5013/2019 

mailto:cultura@mairinque.sp.gov.br


 
ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO II FESTIVAL MÚSICA DA VILA 

 

 

NOME: IDADE: 

RG:  

 

BAIRRO: 

 

RUA: N.º 

 

TEL. (FIXO): TEL. (CELULAR): 

 

EMAIL: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

RG: 

 

MÚSICA SELETIVA:                                          

COMPOSITOR / INTERPRETE: 

Usará playback   (   ) sim       (   ) não. Se não, indique abaixo os 

instrumentos que o acompanharão. Lembre-se que, nesta fase, os músicos 

devem ser indicados pelo candidato: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________ 

 

MÚSICA FINAL*: 

COMPOSITOR / INTÉRPRETE: 

 Vai usar banda de apoio na final: (   ) sim     (   ) não 

 

 AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM 
 

 O candidato autoriza o uso de sua imagem e voz nas publicações que 

faremos em todas as mídias públicas e privadas. 

 

 _______________________________________ 

 Assinatura do responsável pela inscrição 

 

 

 

 Mairinque, ____ de _____________ 2019 
 


