CONCURSO A MAIS BELA VOZ DE ERERÉ
EDIÇÃO 2022
REGULAMENTO
CATEGORIA: MÚSICA (AMADOR)
1. DO CONCURSO
1.1 A Prefeitura Municipal de Ereré, através da Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo, SECULTERERÉ, realizará o Concurso Municipal “A Mais Bela Voz de
Ereré”, conforme os termos deste regulamento,

O

qual

tem caráter

exclusivamente amador e recreativo.
1.2. O Concurso Municipal “A Mais Bela Voz de Ereré” é uma iniciativa que visa
valorizar e reconhecer os talentos musicais em nível municipal. O concurso
objetiva também contemplar os mais diversos gêneros e estilos musicais,
valorizando e potencializando os novos talentos, dando-lhes visibilidade, além
de estimular a criação e difusão da música em nossa cidade.
1.3. A Coordenação Geral deste concurso compete à Secretária Municipal de
Cultura e Turismo de Ereré, na qual caberá à Coordenação Geral nomear a
Coordenação e Execução do Projeto, que tem como objetivo revelar novos
talentos locais.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Nesse momento de isolamento social diversos estudos revelam a
importância de realizar atividades prazerosas e manutenção da saúde mental,
na qual, a música pode ser um aliado neste momento, contribuindo para o
desenvolvimento socioafetivo e cognitivo, além de ser uma ferramenta que
proporciona alegria e lazer.
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3. INSCRIÇÃO:
As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas por meio da ficha de inscrição
na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ereré, localizada na Rua
Senador Fernandes Távora.
3.1 O concurso ocorrerá de forma presencial e na modalidade amadores.
3.2. Somente será aceita uma inscrição por participante. No ato da inscrição,
deverão ser fornecidos todos os dados necessários por parte do inscrito, sob
pena da inscrição tornar-se sem efeito, para todos os fins.
3.3. No ato da inscrição o candidato deverá informar a canção escolhida, caso a
mesma já tenha sido inscrita por outro concorrente, não será possível duplicidade
de músicas.
3.4. Os Participantes menores de 18 (dezoito) de anos idade, deverão ser
assistidos por seus pais ou pelo seu representante legal para realizar seu
cadastro e aceitar o regulamento do mesmo, bem como para autorizar
automaticamente o uso gratuito e sem ônus do seu nome, voz e fotos, conforme
descrito nesse regulamento.
3.5. Os inscritos deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada na
Secretaria Municipal de Cultura e Turismos de Ereré, o qual será de inteira
responsabilidade do candidato.
4. DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO
4.1 O resultado e classificação ocorrerá no dia 19 de agosto de 2022 após
apresentação dos concorrentes.
4.2. Não serão permitidas as apresentações de duplas, trios e/ou grupos.
4.3. As apresentações acontecerão por ordem de sorteio, momentos antes das
apresentações.
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5. COMISSÃO JULGADORA:
5.1. Será convocada uma comissão especial com 04 (quatro) jurados, entre
técnicos e artistas, todos indicados pela Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Ereré.
5.2 A decisão do júri será soberana e não caberá recursos.
6. DO JULGAMENTO:
6.1. Serão utilizados para critérios de julgamento: voz, afinação, ritmo, e postura
de palco.
6.2 A Comissão Julgadora avaliará:
a) Voz;
b) Afinação;
c) Ritmo;
d) Postura de palco;
6.3 As notas dos quatro jurados serão computadas (somadas) e assim teremos
a média, a nota do candidato, a qual poderá ir de 5 a 10.
7. DO EMPATE
7.1. No caso de empate, será feito uma nova votação com os empatados, que
farão uma nova apresentação para os jurados.
8. DO CONCURSO E PREMIAÇÃO:
Serão abertas vagas para o concurso “A Mais Bela Voz de Ereré”. Os 3 primeiros
candidatos com maior pontuação serão premiados, sendo:
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1° lugar R$ 300,00 (trezentos) reais em prémio, e será eleito a mais bela voz de
Ereré 2022;
2° lugar R$ 200,00 (duzentos) reais em prémio;
3° lugar R$ 100,00 (cem) reais em prémio.

Premiação:
1° Lugar

R$ 300,00

2° Lugar

R$ 200,00

3° Lugar

R$ 100,00

Total

R$ 600,00
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A MAIS BELA VOZ DE ERERÉ 2022

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO MENOR DE 18 ANOS

Eu_____________________________________________________________,
RG n°: ___________________________, Órgão expedidor/UF: ____________,
Estado/UF: ___________________, declaro, para os devidos fins de direito, ser
representante legal de _____________________________________________
RG nº: ____________________________, Órgão expedidor: _________,
Estado UF: __________, o qual autorizo a participar do Concurso a Mais Bela
Voz de Ereré 2022, promovido pala Secretária Municipal de Cultura e Turismo
de Ereré.

Cidade/Estado: ______________________________ Data: _____/_____/2022

___________________________________________________
Assinatura do Representante Legal

RUA: Sebastião José de Queiroz, Bairro Ipiranga, N° 235 - ERERÉ/CEARÁ
CEP: 63470-000 E-mail: seculterere@gmail.com
CNPJ: 12.465.068/0001-25

Observação: O representante legal do menor apresentou a Secretaria de Cultura e
Turismo de Ereré, no ato da entrega da declaração assinada, documento que comprova
essa representação, conforme exigido no Regulamento.

A MAIS BELA VOZ DE ERERÉ 2022

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº_________ DATA_____/_____/______.
NOME COMPLETO: ______________________________________________
RG N°: _____________________________, CPF N°: _____________________
DATA DE NASCIMENTO: _______/______/______.
TELEFONE: _______________________________.
EMAIL: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________

CATEGORIA: ( ) AMADOR.
MÚSICA ESCOLHIDA PARA CONCORRER: ___________________________.

OBSERVAÇÕES:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RUA: Sebastião José de Queiroz, Bairro Ipiranga, N° 235 - ERERÉ/CEARÁ
CEP: 63470-000 E-mail: seculterere@gmail.com
CNPJ: 12.465.068/0001-25

