3º CONCURSO AMADOR DE VIOLEIROS DE ALTO TAQUARI-MT
REGULAMENTO
A Prefeitura do Município de Alto Taquari – MT, juntamente com a Secretaria de
Estado de Cultura – SEC/MT, por meio da Secretaria M. de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer de Alto Taquari, promoverá o 3.º Concurso Amador de Violeiros que será
realizado nos dias 03 e 04 de Agosto de 2018, nas proximidades do Lago Municipal e
regido pelas normas contidas neste regulamento.

DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O 3º Concurso Amador de Violeiros de Alto Taquari, tem como objetivos:
I – Divulgar e valorizar compositores e intérpretes;
II – Agir como fator de preservação da música caipira;
III – Valorizar a cultura e as tradições do campo, por meio de manifestações artísticaculturais materializadas pelo canto caipira;
IV – Descobrir e valorizar novos talentos;
V – Intensificar o movimento musical em nosso município.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º - As inscrições poderão ser realizadas, pela Internet acessando: site
www.altotaquari.mt.gov.br ou diretamente na Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, situada à Avenida Macário Subtil de Oliveira, n.º 1060, Centro, no período
de 14 a 30 de julho de 2018, em horário comercial, COM ISENÇÃO DE TAXAS.
§ 1º - As inscrições presenciais serão aceitas até as 12h, do dia 30/07/2018,
impreterivelmente.
§ 2º - As inscrições formalizadas por internet serão encerradas às 24h do dia 29/07/18
e ficarão condicionadas à entrega dos documentos com assinaturas dos interessados, na
Secretaria M. de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, para serem validadas no concurso.

§ 3º - Cada candidato só poderá fazer uma única inscrição, independente se
apresentação for solo ou em dupla.
Art. 3º - No ato da inscrição para o 3.º Concurso Amador de Violeiros de Alto Taquari,
os candidatos deverão assumir as seguintes responsabilidades:
a) Fornecer o nome original das músicas e dos cantores, na ficha de inscrição;
b) Entregar uma cópia das respectivas letras digitalizadas;
c) Ter ciência do Regulamento.
Art. 4º - O 3.º Concurso Amador de Violeiros de Alto Taquari, terá abrangência
nacional, podendo inscrever-se toda e qualquer pessoa residente no Brasil, desde que
cumpre rigorosamente as normas do presente regulamento.
Art. 5º - As inscrições serão abertas as duplas ou para interpretação solo, devendo os
inscritos inscreverem duas músicas, sendo a segunda, executada, como critério de
desempate.

DAS CATEGORIAS

Art. 6º - O 3º Concurso Amador de Violeiros de Alto Taquari será dividido em
duas categorias:
I – Infanto-Juvenil, crianças e adolescentes

de 07 a 16 anos, desde que

autorizados pelos pais ou responsáveis e quando for o caso portar autorização
especifica do Poder Judiciário;
II – Adulta, qualquer candidato com idade mínima de 17 anos.

DOS PRE-REQUISITOS A PARTICIPAÇÃO

Art. 7º - A participação dos inscritos no 3º Concurso Amador de Violeiros de Alto
Taquari está condicionada aos pré-requisitos a saber:

a) Não possuir CD e ou DVD gravado, só poderá inscrever no concurso músicos
amadores;
b) Execução da melodia com viola ou violão ou apenas viola, vedado o
orquestralmente com apenas o violão;
c) Execução do repertório com música de viola genuinamente caipira;
d) Efetivação da inscrição e entrega dos documentos solicitados na ficha de
inscrição, dentro dos prazos estabelecidos no Regulamento;
e) Não será permitido a utilização de recursos eletrônicos, como sons programados,
playbacks e outros do gênero;
f) Apresentar-se 30 minutos antes do horário previsto para o inicio do evento;
g) Encontrar-se na faixa etária de idade das categorias inscritas.
Art. 8 º- Os inscritos só poderão concorrer com músicas caipiras de viola, podendo ser
de autoria própria ou de outros autores, instrumentalizadas de viola e violão ou apenas
viola.
§ 1º as musicas não poderão ser repetidas.

DA ORDEM DAS APRESENTAÇÕES

Art. 9º – Esgotado o prazo de inscrições e divulgado a relação de inscritos a Comissão
Organizadora procederá o sorteio, podendo arrolar como testemunha da ordem até 03
duplas inscritas para o certame presente na ocasião e oficializada a lista para conhecimento
de todos e afixação no local do evento.
§ 1º - A ausência de inscritos no certame para testemunhar a ordem de chamada não
inviabiliza o procedimento, podendo a Comissão recorrer a outras testemunhas idôneas
presente ao local para acompanhar o processo.

DAS APRESENTAÇÕES

Art. 10 – Todos os candidatos inscritos apresentarão na sexta feira dia 03/08 a
partir das 14:00h e os 06(seis) classificados de cada categoria se apresentarão

no

sábado dia 04/08, com outra música.
Art. 11 – Os candidatos terão tempo de 02(dois) minutos, após serem anunciados,
para o início da apresentação.
§ 1º - Esgotado o prazo de que trata o caput, serão convocados os candidatos
subsequentes, podendo os faltosos ou atrasados se apresentar após o último da ordem de
chamada, sem prejuízos da inscrição e obedecendo o tempo estabelecido neste artigo.

DA COMISSÃO JULGADORA

Art. 12 - A Comissão Julgadora será composta por pessoas idôneas e afeiçoadas as
atividades culturais ligadas à musica, devidamente convidadas pela Comissão Organizadora
do 3.º Concurso Amador de Violeiros de Alto Taquari-MT.

DOS QUESITOS DE JULGAMENTO.

Art.13 - Serão julgados pelos jurados os seguintes quesitos:
a) Voz
b) Ritmo
c) Dicção
d) Afinação
e) Desenvoltura de Palco
Art.14 - Serão atribuídas notas de 0(zero) a 10(dez) pontos, para cada quesito.

§ 1º Os quesitos descritos acima poderão ter variações decimais (exemplo 7,2 ou
7,5 etc.) de tal forma que a pontuação máxima do júri será de 50(cinquenta) pontos. A
avaliação ocorrerá durante a apresentação.
§ 2º Em caso de empate total na classificação, o desempate será resolvido
considerando a pontuação recebida na seguinte ordem:
1.º Maior número de pontos em afinação
2.º Maior número de pontos em ritmo
3.º Maior número de pontos em interpretação
4.º Maior número de pontos em desenvoltura de palco

DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

Art.15 - Serão classificados e premiados os 05 (cinco) primeiros classificados na
Categoria Infanto-Juvenil e os 05 (cinco) primeiros colocados na Categoria Adulta, com os
seguintes valores:
I – CATEGORIA INFANTO-JUVENIL
1º lugar- R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) e Troféu;
2° lugar- R$ 1.000,00 (Hum mil Reais) e Troféu;
3º lugar: R$ 500,00 (Quinhentos Reais) e Troféu;
4º lugar: R$ 300,00 (Trezentos Reais) e Troféu;
5º lugar: R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais) e Troféu;

II – CATEGORIA ADULTA
1º lugar- R$ 3.000,00 (Três mil Reais) e Troféu;
2° lugar- R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) e Troféu;
3º lugar: R$ 1.000,00 (Hum mil Reais) e Troféu;
4º Lugar: R$: 700,00 (Setecentos Reais) e Troféu;

5º Lugar: R$: 400,00 (Quatrocentos Reais) e Troféu;
Parágrafo Único: A cerimônia de premiação será realizada ao final do evento, no dia
04 de Agosto de 2018.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.15 – Entende-se como instrumentos adequados para a música de viola: viola e
violão ou viola, não sendo permitido

a

apresentação de grupos

ou bandas com

acompanhamento musical de teclado, baixo, guitarra, bateria ou qualquer outro tipo de
instrumento.
Art.16 – A Comissão Julgadora poderá vetar a apresentação do candidato que não
cumprir com as normas deste regulamento ou apresentar estado de embriaguez.
Art.17 – Os participantes cedem o direito de uso de imagem e som, sem nenhum
tipo de remuneração, para transmissão do concurso por canais de TV, gravação de CD
ou DVD, para divulgação na mídia impressa ou em sites de internet.
Art.18 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora reconhecida
pelo Poder Executivo, incumbida de tomar as decisões concernentes ao evento.
Art.19 - Fica caracterizado a leitura e aceitação do regulamento a partir do momento
em que houver o envio da ficha de inscrição.

Alto Taquari, 10 de Julho de 2018

3º Concurso Nacional Amador de Violeiros de Alto Taquari MT
Ficha de Inscrição nº _____/2018
1. DADOS PESSOAIS DO 1º INSCRITO
1 – NOME: ___________________________________________________Sexo: ( ) M

( )F

Data Nasc: ____/____/____ RG.nº. ___________________ CPF. _______________________
ENDEREÇO: Rua: _________________________________________Casa:_____ Quadra: ___
Bairro: _________________________ CIDADE: _____________________________ UF: ____
Telefone__________________ Email: ____________________________________________
1. DADOS PESSOAIS DO 2º INSCRITO
1 – NOME: ___________________________________________________Sexo: ( ) M

( )F

Data Nasc: ____/____/____ RG.nº. ___________________ CPF. _______________________
ENDEREÇO: Rua: _________________________________________Casa:_____ Quadra: ___
Bairro: _________________________ CIDADE: _____________________________ UF: ____
Telefone__________________ Email: ____________________________________________
2. DAS MÚSICAS CONCORRENTES
Músicas 1: Concorrente ao Concurso
___________________________________________________________________________
Compositores: _______________________________________________________________
MÚSICA INÉDITA: ( ) SIM

( ) NÃO

Músicas 2: Concorrente, para efeito de empate.
___________________________________________________________________________
Compositores: ______________________________________________________________
MÚSICA INÉDITA: ( ) SIM ( ) NÃO
3. TERMO DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
Declaro estar de acordo com as normas do regulamento do 3º CONCURSO AMADOR DE VIOLEIROS
DE ALTO TAQUARI-MT. Por ser verdade assinamos o presente.

Alto Taquari-MT, ______/_______/ 2018
_____________________________
Assinatura do Concorrente

__________________________
Assinatura do Concorrente

Obs: As inscrições por internet deverão ser assinadas antes das apresentações, conforme § 2º do art. 2º do
regulamento.

