
 

 

 

Edital 01/2021  

 

1º FEMURC  

Festival Municipal e Regional da Canção de Novo Barreiro  

A Prefeitura de Novo Barreiro, por intermédio do setor Cultural, estará realizando o 1º 

FEMURC- Festival Municipal e Regional da Canção de Novo Barreiro. Com o objetivo 

de estimular o desenvolvimento musical e cultural de Novo Barreiro e Região, além de 

promover a arte como um importante instrumento para levar otimismo e sentimentos bons 

e potencializar os talentos local e regional.   

  

O 1º FEMURC- Festival Municipal e Regional de Novo Barreiro será realizado no 

dia 14 de novembro de 2021 e faz parte da programação da 2ª Edição da Feira Liquida 

Novo Barreiro.  Será feito a aferição e temperatura dos participantes e todos precisam 

comparecer utilizando máscara.   

 

 Haverá protocolos específicos de permanência no local, conforme a bandeira do 

momento. Além da exigência de prevenção, como o uso de máscara, medição de 

temperatura e higienização com álcool em gel. A entrada dos intérpretes ao local será 

limitada, sendo chamado aos poucos por um integrante da comissão organizadora.  

 

 

Para a primeira edição do festival fica estabelecido o regulamento abaixo: 



Regulamento: 

I – Da participação:  

 

Poderão participar intérpretes de todo território nacional, nas seguintes categorias: 

 Categoria Regional Livre. Para intérpretes a partir de 18 anos, de qualquer 

município do estado do Rio Grande do Sul. Gênero musical livre Ex.: sertanejo, 

popular, gospel, nativista. 

 Categoria Municipal Livre. Interpretes a partir de 14 anos, residentes ou 

nascidos em Novo Barreiro. Gênero musical livre. Ex.: sertanejo, popular, gospel, 

nativista. 

Obs: A idade mínima e máxima levada em consideração de cada categoria, será referente 

ao dia do festival e não ao dia de realização da inscrição. 

Os participantes na categoria Municipal Livre deverão apresentar comprovante de 

residência.  

Para ambas as categorias serão aceitas somente 10 inscrições. As vagas serão 

limitadas.  

As músicas deverão estar na língua portuguesa, podendo conter apenas pequenos trechos 

em língua estrangeira.     

      

 

II - Dos ensaios e apresentação: 

No domingo, dia 14 de novembro de 2021, será feito a passagem do som para as 

apresentações das categorias Municipal Juvenil Livre e Municipal Adulto Livre.  

 

O ensaio da Categoria Municipal Livre, serão realizados no dia 14 de novembro de 

2021, às 10h até às 11h30h. 

Para a Categoria Regional Livre a passagem de som é das 14h até às 16h30 min.  

 

Todos precisam estar no local ás 17h para realização do sorteio para ordem de 

apresentação.   



 

O festival terá início às 18h30 min.  

 

III - Das inscrições:  

 

As inscrições estarão abertas no período de 22 de Outubro de 2021, até às 17h do dia 

11 de novembro de 2021.  

 

As inscrições poderão ser feitas da seguinte forma: 

 

a) Presencial, na prefeitura de Novo Barreiro, no departamento de Comunicação das 13h 

até as 17h, SOMENTE no período da tarde;   

b) Pelo e-mail: assessoriapmnb@gmail.com;  

c) Pelo whats (55) 9 99340326 contendo as seguintes informações:  

 A ficha de inscrição, devidamente preenchida. 

 Cópia de documento de identidade (RG) 

 Termo de Autorização do uso de imagem em PDF, assinado. (Não será aceito foto 

do termo assinado) 

 Play Back da música, com a versão a ser interpretada, em MP3 para as categorias 

municipais apenas.  

 A letra da canção, digitada em word.  

 Não serão aceitos links para que a equipe da organização baixe os 

arquivos.   

 Após efetivada a inscrição, não será permitido a troca de música, nem 

mudança nos dados das inscrições, como tonalidade, arranjo musical, 

entre outros. 

 

   

Não serão aceitas inscrições fora do prazo acima previsto, nem tão pouco inscrições 

incompletas, ou com materiais espalhados em mais de um e-mail. As inscrições que 

vierem incompletas serão eliminadas. Serão validadas apenas inscrições com todo o 

material exigido, enviado em um único e-mail. 

mailto:assessoriapmnb@gmail.com


 

Cada música poderá ter somente uma inscrição, respeitando a ordem cronológica para a 

efetivação da mesma.  

 

Serão aceitas inscrições de solistas, duplas, trios e quartetos apenas. 

Cada candidato poderá subir no palco somente uma vez. Ficando proibido sua inscrição 

como solista e outra em dupla, trio ou quarteto. 

 

No ato da inscrição o candidato deverá enviar os seguintes materiais: 

 A ficha de inscrição, devidamente preenchida. 

 Cópia de documento de identidade (RG) 

 Termo de Autorização do uso de imagem em PDF, assinado. (Não será aceito foto 

do termo assinado) 

 Play Back da música, com a versão a ser interpretada, em MP3 para as categorias 

municipais apenas.  

 A letra da canção, digitada em word.  

IV – Da seleção: 

 

Os critérios a serem julgados pelos jurados serão: Afinação, Ritmo e Interpretação. 

Após a avaliação dos jurados, serão eliminadas a maior e a menor nota de cada intérprete, 

validando a média final.                                                                                                          

A comissão julgadora será escolhida pela comissão organizadora, por seu conhecimento, 

envolvimento e competência na área artístico-musical.  

 

As decisões do júri, em qualquer fase, são irrevogáveis e irrecorríveis, não cabendo 

recursos.  

A decisão dos jurados é incontestável e haverá divulgação das notas no final de cada 

apresentação.   

 

V – Da premiação:  

Fica estabelecida para o 1° FEMURC, a seguinte premiação: 

 



 

 

 

Categoria Municipal Adulto Livre 

 

1° lugar: R$ 300,00 e Troféu 

2° lugar: R$ 200,00 e Troféu 

3° lugar: R$ 150,00 e Troféu 

4º lugar R$ 100,00 e Troféu.  

5º lugar R$ 50,00 e Troféu.                                                                                                                      

 

Categoria Regional Adulto Livre 

 

1° lugar: R$ 300,00 e Troféu 

2° lugar: R$ 200,00 e Troféu 

3° lugar: R$ 150,00 e Troféu  

4º lugar R$ 100,00 e Troféu.   

5º lugar R$ 50,00 e Troféu.                                                                                                                     

 

                                                                                                    

Os valores dos prêmios aos vencedores, serão pagos após a divulgação do resultado.   

VI – Disposições gerais: 

Os materiais como ficha de inscrição, autorização do uso de imagem e regulamento 

estarão à disposição para download no site da Prefeitura de Novo Barreiro.  

É obrigatória a apresentação de documentos pessoais com foto, de todos os candidatos. 

O(a) artista que em qualquer hipótese perturbar a ordem do festival será desclassificado.  

Qualquer denúncia feita sobre algum concorrente, a comissão organizadora convocará o 

denunciado e o denunciante para uma reunião de acareação entre as partes, evitando 

assim, picuinhas desnecessárias e informações falsas que denigrem a imagem e a história 

de artistas e comissões organizadoras de festivais. 

O concorrente ou seus representantes que espalharem informações falsas sobre a lisura 

do festival, serão convidados a se explicar, apresentando provas concretas, para 



posteriormente a comissão organizadora relatar publicamente o fato a todos os artistas e 

o público em geral. 

O candidato que participar do 1º FEMURC – Festival Municipal e Regional de Novo 

Barreiro, ao realizar a inscrição, AUTORIZA AUTOMATICAMENTE a utilização 

do uso da imagem pessoal, vídeos da interpretação, por qualquer meio durante o festival, 

ou em ocasião posterior, para fins de divulgação, realizada pelo município. A inscrição 

do(a) intérprete implica na integral aceitação do presente regulamento. 

Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela organização. 

 

 

Comissão Organizadora 
 


