21º FEST'OURO – FESTIVAL DA CANÇÃO DE OURO VERDE DO OESTE
REGULAMENTO

1 - APRESENTAÇÃO
1.1 - O Fest'Ouro é uma promoção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
com apoio da Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste, que será realizado no período
de 14,15 e 16 de junho de 2018, no Salão Paroquial, com início previsto para às 20:30h.
1.2 - O Festival da Canção visa resgatar e desenvolver a cultura musical do município,
incentivando talentos.

2 - COMPOSIÇÃO
2.1 - O 21º FEST’OURO será composto do seguinte cronograma:
a) Ensaios
b) Fase classificatória
c) Fase Final
2.2 - A Categoria Municipal será realizada no dia 14 de junho de 2018.
2.3 - A Categoria Regional será realizada no dia 15 de junho de 2018.
2.4 - A Fase Final será realizada no dia 16 de junho de 2018.
2.5 - O festival será composto das seguintes categorias:
a) Categoria Municipal - Infantojuvenil
b) Categoria Municipal - Adulto Sertaneja;
c) Categoria Municipal - Adulto Popular;
d) Categoria Regional - Gospel;
e) Categoria Regional - Popular.
f) Categoria Regional -Sertaneja;
2.6 - Na categoria Regional será permitida a participação de calouros a partir de 16 anos
completos.

3 - INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições para as Categorias Adulto Municipal e Regional serão de 21 de maio a 06 de
junho de 2018.
3.2 - Para a Categoria Municipal Infantojuvenil, as inscrições serão do dia 21 a 30 de maio de
2018. Será permitida a participação de menores até 15 (quinze) anos de idade. Sendo que
deverão arcar com as despesas de cartório referente aos documentos solicitados pelo juiz.
3.3 - As inscrições das Categorias Municipais deverão ser feitas na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte, situada à Rua Curitiba 657, centro, Ouro Verde do Oeste, das
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. Sendo obrigatório aos candidatos apresentar
comprovação de residência no município, documento de Identidade (RG) e ficha de inscrição

devidamente preenchida.
3.4 - Nas Categoria Regionais, os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição que se
encontra no site oficial do Município de Ouro Verde do Oeste e enviá-la juntamente com cópia
escaneada legível do documento de Identidade (RG, frente e verso) para o e-mail:
fest.ouro2018@gmail.com e após, aguardar a confirmação pela Comissão Organizadora via
e-mail.
3.5 - As inscrições serão gratuitas e limitadas a 15 vagas para cada Categoria Municipal e 20
vagas para cada Categoria Regional.
3.6 - Após o término do período das inscrições, o candidato não poderá mais trocar a música
inscrita.
3.7 - O candidato poderá inscrever-se somente em 1 (uma) categoria (popular, sertaneja ou
gospel) individualmente, em dupla ou em conjunto.
3.8 - A Secretaria não se responsabiliza por qualquer equívoco cometido pelo candidato por
ocasião da inscrição.

4 - PARTICIPAÇÃO
4.1 - Em qualquer uma das categorias não serão aceitas músicas em língua estrangeira.
4.2 - Não será permitida composição uma vez que o festival é de interpretação.
4.3 - Não serão admitidas duas inscrições de uma mesma música, a preferência será do
candidato que se inscrever primeiro, valendo para tanto a data e hora da inscrição a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
4.4 - Será considerado desclassificado o não comparecimento do candidato ao ensaio.
4.5 - Os candidatos deverão observar a ordem da apresentação, que será feita por sorteio pela
comissão organizadora do município.
4.6 - Os candidatos deverão apresentar o tom da música e a versão da música a ser
interpretada. Se não apresentar o tom da mesma será considerado o tom original.
4.7 - Não será permitido ao calouro fazer uso da palavra quando de sua apresentação. Caso
ocorra, o calouro será desclassificado. Poderá dirigir ao público apenas breves cumprimentos
(por exemplo: “Boa noite”, “Obrigado”).

5 - ENSAIOS
5.1 - Os ensaios são obrigatórios e serão agendados e supervisionados pela Comissão
Organizadora.
5.2 - Os ensaios ocorrerão no Salão Paroquial, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2018.

6 - PREMIAÇÃO
6.1 - Os primeiros colocados na fase final do FEST'OURO receberão de acordo com a Lei
Municipal nº789, de 15 maio de 2018, os seguintes prêmios em suas respectivas categorias:

PREMIAÇÃO
CATEGORIA MUNICIPAL INFANTOJUVENIL
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
CATEGORIA MUNICIPAL ADULTO
SERTANEJA
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
CATEGORIA MUNICIPAL ADULTO
POPULAR
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
CATEGORIA REGIONAL SERTANEJA
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
CATEGORIA REGIONAL POPULAR
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
CATEGORIA REGIONAL GOSPEL
1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR
4º LUGAR
5º LUGAR
TOTAL

VALOR
BRUTO

IR NA
FONTE 30%

VALOR
LIQUIDO A
RECEBER

R$ 857,14
R$ 428,57
R$ 357,14
R$ 285,71
R$ 214,28

R$ 257,14
R$ 128,57
R$ 107,14
R$ 85,71
R$ 64,28

R$ 600,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 150,00

R$ 1.000,00
R$ 642,85
R$ 428,57
R$ 357,14
R$ 285,71

R$ 300,00
R$ 192,85
R$ 128,57
R$ 107,14
R$ 85,71

R$ 700,00
R$ 450,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 200,00

R$ 1.000,00
R$ 642,85
R$ 428,57
R$ 357,14
R$ 285,71

R$ 300,00
R$ 192,85
R$ 128,57
R$ 107,14
R$ 85,71

R$ 700,00
R$ 450,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 200,00

R$ 1.857,14
R$ 1.000,00
R$ 857,14
R$ 714,28
R$ 571,42

R$ 557,14
R$ 300,00
R$ 257,14
R$ 214,28
R$ 171,42

R$ 1.300,00
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 400,00

R$ 1.857,14
R$ 1.000,00
R$ 857,14
R$ 714,28
R$ 571,42

R$ 557,14
R$ 300,00
R$ 257,14
R$ 214,28
R$ 171,42

R$ 1.300,00
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 400,00

R$ 1.857,14
R$ 1.000,00
R$ 857,14
R$ 714,28
R$ 571,42
R$22.571,32

R$ 557,14
R$ 300,00
R$ 257,14
R$ 214,28
R$ 171,42
R$6.771,32

R$ 1.300,00
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 400,00
R$15.800,00

6.2 - A Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste, estará efetuando o pagamento dos
vencedores do 21º FEST’OURO, num prazo máximo de 05 dias úteis após a realização do
evento.
6.3 - O pagamento da premiação será efetuado através de depósito bancário e/ou transferência
em conta corrente e/ou conta poupança indicado através de autorização preenchida e assinada
pelo candidato ou representante legal dos classificados para a Fase Final.

7 - JURADOS E AVALIAÇÃO
7.1 - A Comissão Julgadora será formada a critério de escolha da Comissão Organizadora.
7.2 - A Comissão Julgadora será composta por 05 (cinco) pessoas, que avaliarão os três
estilos.
7.3 - Serão classificados 05 (cinco) candidatos em cada categoria, para a finalíssima no dia 16
de junho de 2018.
7.4 - As notas da avaliação deverão ser de 05 (cinco) a 10 (dez), podendo ser fracionada.
7.5 - Para cada candidato, o jurado terá que dar nota individual em fichas pré-elaboradas por
quesitos, contendo o nome do intérprete, a música e o estilo musical, que serão entregues no
início das apresentações e recolhidas após o término, com as assinaturas dos respectivos
jurados.
7.6- A nota será atribuída aos participantes, observando-se os seguintes quesitos:
a) Afinação de voz;
b) Ritmo;
c) Interpretação (apresentação, comunicação, dicção e postura);
7.7 - Caso o candidato venha a errar a letra da música, ficará a cargo da comissão julgadora
conceder ou não nova oportunidade ao concorrente.
7.8 - A nota será dada pelos 05 (cinco) jurados dentro dos quesitos, sendo feita a somatória
das mesmas, excluindo-se a maior nota e também a menor nota, obtendo-se assim a média
final de cada candidato.
7.9 - Se houver empate entre os candidatos, caberá a comissão organizadora considerar a
maior nota no quesito afinação de voz como critério de desempate, caso ocorra também a
coincidência neste quesito, será observado sucessivamente os quesitos de ritmo e por último
de interpretação.

8 - COMISSÃO ORGANIZADORA
8.1 - A comissão organizadora será integrada por membros da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte e demais Secretarias.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - As despesas dos candidatos correrão por conta própria ou de algum patrocinador, bem
como as questões referentes ao alojamento e alimentação.

9.2 - Reclamações que venham decorrer deste regulamento ou de sua aplicação, deverão ser
apresentadas durante os ensaios com respectiva fundamentação.
9.3 - A premiação será entregue diretamente para o calouro, ou seu representante legalmente
constituído por procuração com assinatura reconhecida.
9.4 - A comissão organizadora terá direito de excluir, a qualquer tempo, o candidato que sob
qualquer pretexto, perturbar a ordem do festival e não observar as normas contidas neste
regulamento.
9.5 - Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.

Ouro Verde do Oeste, 17 de maio de 2018.

Comissão Organizadora – 21° FEST'OURO
Festival da Canção de Ouro Verde do Oeste

