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EDITAL Nº023, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 

FESTIVAL DA CANÇÃO 2018 

(Fixa Regulamento para a realização do Festival da Canção 2018). 

 

A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba - FUNDACC, com fundamento 

na Lei Municipal nº 1.879, de 18 de outubro de 2010 e nos artigos 21, §2º, I, “a” e 22, 

IV e § 4º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis, 

comunica aos interessados que abrirá inscrições para o Festival da Canção 2018, a ser 

realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2018, na Praça do Caiçara, s/nº, conforme as 

disposições que seguem: 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Prestigiar e premiar os músicos do Cone Leste Paulista. 

1.2. Incentivar a criatividade e a expressão musical. 

1.3. Criar espaços de interação entre os músicos. 

1.4. Proporcionar aperfeiçoamento musical.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. O Concurso será destinado aos músicos residentes no Cone Leste Paulista, com 

idade mínima de 14 anos completos. 

2.2. Poderão ser inscritos no Festival, os mais variados gêneros da música autoral 

nacional e internacional, em todas as suas vertentes. 

2.2. O prazo de inscrição será do dia 10 de outubro até as 23h59 do dia 08 de novembro 

de 2018.  

2.3. As inscrições serão feitas exclusivamente através do formulário on-line disponível 

no site da Fundacc, no endereço: www.fundacc.sp.gov.br/inscricao-festival-da-cancao-

2018 

2.4. Para inscrição, o proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do 

Formulário on-line, e anexar os arquivos: 

a) música concorrente em formato (áudio e/ou vídeo); 

b) mapa de palco dos equipamentos (em caso de banda); 

c) autorização assinada pelos pais dos inscritos menores de 18 anos (Anexo I). 

2.5. O comprovante de entrega gerado após a conclusão do preenchimento é a garantia 

de que o proponente concluiu sua inscrição. 

2.6. A Fundacc não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas em 

servidores, em provedores de acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação 

ou por lentidão nos servidores. 

2.7. Cada participante poderá apresentar apenas 01 (uma) canção. 

2.8. Serão indeferidas as inscrições que: 

a) não apresentarem todos os documentos citados no item 2.4 deste Edital; 

b) enviarem material sonoro inaudível e/ou identificado de forma confusa. 

  

3. DA SELEÇÃO  

3.1. A seleção das canções inscritas será feita pelos membros da Comissão de Seleção 

de Projetos, indicados pela Presidência da Fundacc, de notório saber musical. 



 
 

FUNDACC FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA 
RUA SANTA CRUZ Nº 396 – CENTRO – CARAGUATATUBA/SP – CEP 11.660-150 
TEL. (12) 3897-5660      SITE: FUNDACC.SP.GOV.BR 

3.2. Os critérios utilizados para seleção das canções serão: originalidade da música, 

criatividade da letra, melodia, afinação e harmonia. 

3.2.1. Serão desclassificadas as canções cujo conteúdo seja grosseiro e/ou contenha 

conotação sexual. 

3.3. As decisões da Comissão de Seleção de Projetos serão soberanas, irrecorríveis e 

irrevogáveis, não cabendo nenhum recurso.  

 

4. DAS APRESENTAÇÕES 

4.1. A definição do dia e da ordem das apresentações se dará por meio de sorteio 

realizado pela Comissão de Seleção de Projetos, e será publicada no site da Fundacc no 

dia 16 de novembro de 2018. 

4.2. As apresentações acontecerão na Praça do Caiçara, s/nº, em Caraguatatuba, nos dias 

23 e 24 de novembro de 2018, a partir das 20h. 

4.3. Serão disponibilizados para os participantes: 

a) palco; 

b) microfones; 

c) amplificador de guitarra; 

d) amplificador de baixo; 

e) corpo da bateria; 

f) monitores; 

g) roadies para auxiliar na montagem dos equipamentos, bem como para facilitar a 

“passagem do som” e apresentação dos participantes. 

4.4. Equipamentos e/ou instrumentos não listados no item 4.3 deverão ser 

providenciados pelo(s) participante(s), sob pena de ter prejudicada sua apresentação e 

eventual desclassificação do Festival. 

4.5. O acesso do público às apresentações é livre, podendo os selecionados convidarem 

seus amigos, familiares e fã clube para prestigiar a sua participação no Festival. 

 

5. DA AVALIAÇÃO 

5.1. A avaliação será feita pelo corpo de jurados, indicado pela Presidência da Fundacc, 

composto por 3 (três) profissionais com competência técnica musical.  

5.2. Os critérios de avaliação dos candidatos selecionados serão: Letra, composição, 

harmonia, arranjo, afinação, interpretação, performance e criatividade. 

5.3. Em caso de empate, serão analisadas as maiores notas por ordem de relevância, 

conforme sequência dos critérios elencados acima. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. Serão premiados 1º, 2º e 3º colocados, ao final do segundo dia de apresentações, 

previsto para as 23h do dia 24 de novembro de 2018. 

6.2. O corpo de jurados entregará troféus e certificados aos premiados, que receberão 

também: 

a) para o 1º Lugar: um prêmio no valor de R$ 2.000,00 e mais  a gravação profissional 

da música vencedora no estúdio de música E-Brasil;  

b) para o 2º Lugar: Um violão marca Tagima modelo TW – 25, doado pela loja E-

Brasil;  
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c) para o 3º Lugar: Uma bolsa de estudos com duração de três meses na escola de 

música E-Brasil, (válido somente para os cursos que são ministrados em grupos, a bolsa 

será utilizada de acordo com os horários e disponibilidade da escola E-Brasil).  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A simples inscrição no Festival da Canção 2018 implicará a sujeição dos 

interessados às cláusulas e condições estabelecidas neste Edital. 

7.2. A Fundacc poderá suspender o Festival, sem que caiba a qualquer participante o 

direito de reclamação ou indenização, observados casos de ocorrência de caso fortuito, 

força maior, ou ainda, razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento. 

7.3. Os candidatos concordam desde a inscrição, em ceder à Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba o direito do uso de som e imagem, em caráter definitivo e 

gratuito, independentemente de qualquer formalização, no país ou exterior, em relação 

às fotos, filmagens ou qualquer outro meio, realizadas durante as etapas de inscrição, 

seleção e ainda na apresentação, para utilização como divulgação institucional. 

7.4. Todas as despesas com deslocamento (inclusive para a gravação do material), 

transporte, hospedagem, alimentação, encargos legais e impostos, taxas, contribuições 

ou outros recolhimentos serão de responsabilidade do(s) participante(s) inscrito(s). 

7.5. As eventuais dúvidas referentes ao presente Edital poderão ser esclarecidas pelo 

telefone (12) 3897-5663, de segunda a sexta das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, 

pelo site www.fundacc.sp.gov.br ou pelo e-mail musicafundacao@gmail.com, no 

período de inscrição estabelecido neste Edital. 

7.6. Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela Presidência da Fundacc. 

7.7. Fica eleito o foro da cidade de Caraguatatuba, como competente para dirimir 

eventuais dúvidas a respeito da interpretação e aplicação do presente Edital, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

Caraguatatuba, 10 de outubro de 2018. 

 

 

 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI 

Presidente da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 


