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    V  Festival da Canção Manciolimense  
  

  

                           EDITAL 
  

  

A prefeitura de Mâncio Lima e a Secretaria de educação Cultura e Desporto, tornam 
públicas as normas e os procedimentos para a participação no   V Festival da Canção 
Manciolimense FECAM, a ser realizado no dia 29 de Maio de 2018, :Praça São 
Sebastiao   os interessados  deverão observa as normas estabelece idades neste edital. 
 
 

1 DO PÚBLICO-ALVO 
 

1.1 Artistas residentes na cidade de Mâncio Lima, com idade acima de 14 (quatorze) anos 
e com música autoral inédita. 

1.2. Considera-se inédita a composição que ainda não tenha sido objeto de comunicação 
ou transmissão ao público, sob qualquer forma, ou fixação de qualquer natureza. O 
candidato deve, no momento da inscrição, declarar e se responsabilizar pelo caráter 
inédito da obra, seja em relação à letra, seja em relação à música. 

1.3. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO 
 
De servidores públicos, Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto e de seus 
parentes de até 1º grau. 

2. DA INSCRIÇÃO 
As inscrições no Festival ocorrerão no período de 12 de Abril a 30 de Abril de 2018 pelo 
formulário de inscrições estará anexo ao edital. 
 
2.1. Documentos necessários para a inscrição: 
2.1.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

Anexos: 

2.1.2. Letra da música digitada  

2.1.3. Em caso de menor de 18 (dezoito) anos, declaração de autorização dos pais ou 
responsáveis. 

  
2.2. Sobre a desclassificação prévia: 
2.2.1. Apenas será permitida a apresentação de uma única música por artista inscrito. 
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2.2.3. O candidato que não cumprir as exigências do edital, será automaticamente 
desclassificado. 

2.2.5. Serão desclassificadas na pré-seleção as músicas com conteúdo seja considerado 
grosseiro, violento ou qualquer tipo de preconceito. 

3. DAS CATEGORIAS 
Poderão ser inscritos no Festival os mais variados gêneros da música, desde que seja 
comparando o caráter autoral e inédito.   

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 
1. Será formada uma comissão prévia, com júri especializado, para análise dos 
documentos e deferimento das inscrições dos participantes. Adotando, como critério de 
seleção a originalidade da música, a criatividade da letra, a melodia e a harmonia e voz . 

5. ESTRUTURA 
Serão disponibilizados para os participantes: arranjador, banda base, palco, som e 
iluminação.  

6. PREMIAÇÃO 
 
1. A premiação para os três finalista será : 

1º lugar: R$ 600,00; 

2º lugar: R$ 500,00; 

3º lugar: R$ 400,00;  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. O acesso do público às apresentações é livre e gratuito. 

7.2. Caso haja equipamentos e/ou instrumentos específicos a serem utilizados pelo 
participante inscrito, estes deverão ser providenciados pelo mesmo com a devida 
antecedência, sob pena de ter prejudicada sua apresentação e eventual desclassificação 
do Festival. 

7.3.O compositor ou intérprete que não comparecer ao ensaio geral será automaticamente 
desclassificado, não podendo subir ao palco na noite do evento para apresentar sua 
canção. 

7.4. As demais situação surgirem durante a realização do evento, serão resolvido pela 
comissão organizadora.  

7.5. A ficha de inscrição deverá ser entrega na casa de Cultura Marcia Alencar na data 
estabelecida a cima, com 5 copias da musica digitada.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

NOME: _________________________________________________ 

IDADE:______ SEXO:______  

RG:_________________ CPF________________ 

BAIRRO:_________________________________ 

CIDADE:_________________________________ 

ESCOLA QUE ESTUDA:___________________________________ 

_______________________________________________________ 

NOME DO PAI ___________________________________________ 

NOME DA MÃE:_________________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do participante :___________________________________________ 

 

 

declaro para os devidos fins que  eu, ________________________________, responsável 
do menor de idade , _______________________________________, pode participar do 
5ª edição do festival da canção Manciolimense FECAM. 

 

Assinatura do responsável:___________________________________________  

 


