
 
 

  
EDITAL DO I SÃO JOÃO EM CANTO - FESTIVAL MUNICIPAL DA CANÇÃO 

 
 

A COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA – CCO DA XII 
FESTA DO COLONO E I FEIRA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO 
DO SUL TORNA PÚBLICO O EDITAL DE REALIZAÇÃO DO I 
SÃO JOÃO EM CANTO – FESTIVAL MUNICIPAL DA 
CANÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC. 

 
 
Art. 1º - O Festival Municipal da Canção – SÃO JOÃO EM CANTO tem como objetivo 
divulgar e incentivar a produção musical, incentivar a arte e cultura por meio da música, 
revelar talentos e proporcionar lazer cultural gratuito para os munícipes e visitantes.  
 
 
Art. 2º - O I SÃO JOÃO EM CANTO será realizado no dia 31 de maio de 2019, com início às 
19:30h no palco principal da XII FESTA DO COLONO E I FEIRA AGROPECUÁRIA, no 
Parque Municipal de Eventos, São João do Sul/SC. 
 
Art. 3º - Poderão inscrever-se para participar do I SÃO JOÃO EM CANTO músicos e 
cantores residentes neste município. 
 
Parágrafo único- Poderão participar do concurso candidatos (as) com a idade mínima de 12 
anos, completos até a data da apresentação do festival. 
 
Art. 4º - Para fins de concorrer no I SÃO JOÃO EMCANTO será homologada a inscrição 
apenas de músicas brasileiras (em Língua Portuguesa/Brasil), reunidas em uma única 
categoria. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 5º - As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) candidato(a) no período de 26 de março 
a 30 de abril de 2019 na Prefeitura Municipal de São João do Sul/SC, exclusivamente na  
Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta-feira, nos horários entre 08h - 11h30 e 
13h30-17h, observando  edital e ficha de inscrição disponíveis no site da 
www.saojoaodosul.sc.gov.br e www.facebook.com/joao.colono.3, no mural da Prefeitura 
Municipal de São João do Sul e Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 1º - Documentos e procedimentos exigidos para inscrição: 
 
a) Apresentar documento de identidade; original e cópia. (se o candidato for menor de 18 
anos, deverá apresentar documento de identidade do responsável) 
b) Apresentar CPF; original e cópia. 
c) Apresentar comprovante de residência; original e cópia. 
d) Apresentar ficha de inscrição preenchida corretamente; 
e) Apresentar cópia da letra da música, com indicação do compositor;  
f) Preencher corretamente autorização do uso de direito de imagens junto à ficha de inscrição. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Parágrafo Único: O candidato (a) poderá usar playback ou acompanhamento musical ao 
vivo, sendo que esta opção deverá constar na ficha de inscrição. 
 
Art. 6º - As inscrições serão homologadas e publicadas no site www.saojoaodosul.sc.gov.br, 
no facebook da festa, www.facebook.com/joao.colono.3, no mural da Prefeitura Municipal de 
São João do Sul e Secretaria Municipal de Educação em até 02 (dois) dias úteis após a data de 
término das inscrições. 
 
Art. 7º - Todo candidato(a) que se inscrever receberá um comprovante de inscrição. 
 
 

DO REGULAMENTO 
 
Art. 8º - Não será permitida a inscrição de uma mesma música por mais de um(a) 
candidato(a), respeitando-se a ordem de inscrição. 
 
Art. 9º - Será permitida a inscrição de uma só música de qualquer gênero musical por 
canditado (a). 
 
Parágrafo Único – Os candidatos podem se apresentar de forma individual ou em dupla, 
utilizando-se de playback ou  banda. Sendo assim, o candidato, ou músicos de banda subirão 
ao palco uma única vez. Caso ocorra repetição de candidato ou músico durante as 
apresentações, o mesmo será desclassificado. 
 
Art. 10º  - Os candidatos individuais, ou em dupla ou músicos componentes de banda não 
poderão repetir atuação com outro candidato(a). 
 
Art. 11º - Os candidatos que se apresentarão com banda devem trazer os instrumentos 
necessários. A Comissão Central Organizadora oferecerá a sonorização com microfones e 
uma bateria disponível no palco.  
 
Parágrafo Único – Os músicos integrantes de banda ou dupla que acompanharão o candidato 
(a) deverão ser residentes no município de São João do Sul e deverão apresentar os 
ducumentos exigidos no § 1º do Artigo 5º . 
 
Art. 12 - Na necessidade de alteração, troca de música, o candidato (a) terá o prazo máximo 
de 01(um) dia útil após o encerramento das inscrições. 

 
 

DAS APRESENTAÇÕES DOS CANDIDATOS 
 

 
Art. 13 - A Organização da XII FESTA DO COLONO E I FEIRA AGROPECUÁRIA 
colocará à disposição dos(as) candidatos(as) inscritos(as) para o I SÃO JOÃO EM CANTO, 
palco, equipamentos de sonorização profissional, microfones, bateria básica (pratos são de 
responsabilidade do músico), iluminação e técnico de som.  
 
 



 
 

 
 
 
Art. 14  -  O playback e os instrumentos que venham a ser utilizados nas apresentações serão 
de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as). Os mesmos se responsabilizarão por sua 
guarda e qualidade, não cabendo à Comissão Organizadora a interferência nesse sentido. 
 
Art. 15  - O playback deverá ser gravado em pendrive e deverá ser entregue para a 
organização do festival que estará presente no palco, até às 18h30 do dia da apresentação. 
 
Art. 16  - A ordem das apresentações será por meio de sorteio a ser realizado no dia 26 de 
abril de 2019, às 09h, no local de inscrição, podendo participar apenas os (as) candidatos (as) 
inscritos e a Comissão Central Organizadora- CCO. 
 
Parágrafo Único: Após anunciado o nome do candidato (a) no momento da apresentação no 
dia 31/05, o(a) candidato(a) terá, no máximo, 03(três) minutos para subir ao palco, sob pena 
de desclassificação. 
 

 
DOS JURADOS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Art. 17 - O jurí será formado por 05 (cinco) pessoas escolhidas pela Comissão Central 
Organizadora, não residentes no município e observados os critérios de imparcialidade e 
conhecimento musical, sendo este soberano nas suas decisões. 

 
Art. 18 - Os(as) candidatos(as) serão avaliados em fichas individuais sendo que, após o final 
de todas as apresentações, as fichas serão recolhidas em envelopes e rubricadas pelos(as) 
jurados(as). 

 
Art. 19  -  Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) de acordo com os seguintes quesitos: 
 
I -   Afinação;  
II -  Harmonia; 
III - Ritmo; 
IV -  Dicção; e 
 V -  Performance de Palco. 
  
Art. 20 - Cada quesito do Art. 18 será avaliado de maneira individual e por apenas um 
jurado(a). 
 
Art. 21 - No caso de empate entre as três primeiras colocações, os critérios para desempate 
obedecerão a ordem dos quesitos abaixo, sendo vencedor (a) o(a) candidato(a) que obtiver a 
maior nota em:  
  
I -   Afinação;  
II -  Harmonia; 
III - Ritmo; 
IV - Dicção; e 
 V - Performance de Palco. 
 



 
 

 
 
  
Art. 22 - Cada quesito receberá uma pontuação de 0 a 10 pontos. A totalização dos pontos do 
candidato(a) será feita através da soma da pontuação  de cada quesito. Sendo assim, será 
vencedor aquele candidato que receber a maior pontuação geral dos quesitos.  
 

 
DA PREMIAÇÃO 

 
 
Art. 23 - A premiação será de responsabilidade da Comissão Central Organizadora. 
  
Art. 24 - Os prêmios serão entregues aos(às) candidatos(as), após a divulgação dos resultados 
finais e obedecerão as seguintes ordens e valores: 
 
1º - Colocado(a) – R$  500,00 (quinhentos reais) + troféu 
2º - Colocado(a) – R$  300,00 (trezentos reais) + troféu 
3º - Colocado(a)  - RS  200,00 (duzentos reais) + troféu 
 
Parágrafo Único – Os(as) demais candidatos(as) que não alcançarem a classificação entre 
os(as)  três primeiros(as) colocados(as), receberão troféu de participação. 
 

 
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 25 - No caso de alguma falha técnica grave ou incidente em algum instrumento musical 
no momento da apresentação, a música poderá ser interrompida e recomeçada, desde que 
solicitada pelo(a) candidato(a), sem prejuízo à avaliação. 
 
 
Art. 26 - O não cumprimento do regulamento por parte do candidato poderá acarretar na sua 
eliminação. 
  
Art. 27 - Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Comissão Central Organizadora 
sendo esta soberana em suas decisões. 
 
 
 

São João do Sul, 26 de março de 2019. 
 
 

 
 

__________________________________ 
DIEGO DE MELO HERR 

Presidente - CCO-Comissão Central Organizadora 
XII  FESTA DO COLONO E I FEIRA AGROPECUÁRIA  

DE SÃO JOÃO DO SUL – 2019 
 
 



 
 

Inscrição nº: ____Data:___/___/2019. 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO              
 

 

 
*se for dupla o nome do candidato deverá ser o nome da dupla. 
*se tiver músicos acompanhando apenas, o nome do candidato deverá ser individual. 
*se for banda o nome do candidato deverá ser o nome da banda. 

O candidato(a) realizará sua apresentação com PLAYBACK?  Sim Não 

Observação: O candidato(a) deverá entregar o pendrive com o arquivo salvo para a comissão organizadora do evento até as 

18:30,  no dia da apresentação, no palco principal. 

O candidato(a) realizará sua apresentação com músicos acompanhantes ou banda?  Sim Não   

Observação: Se a opção for sim, deverá identificar os músicos e especificar e quantificar os instrumentos e microfones. 

Qtdade Tipo de instrumento Nome do músico Idade 

    
    
    
    
    
    
    

  

O(A) CANDIDATO(A) DEVERÁ APRESENTAR JUNTO À FICHA DE INSCRIÇÃO O TEXTO DE 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGENS DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CASO O CANDIDATO(A) FOR 

MENOR DE 18 ANOS, O RESPONSÁVEL DEVERÁ ASSINAR, CONFORME SEGUE ABAIXO: 

 

PELA PRESENTE, AFIRMO O COMPROMISSO DE PARTICIPAR COMO INTERPRETE/CANDIDATO 

DO I SÃO JOÃO EM CANTO - FESTIVAL MUNICIPAL DA CANÇÃO 2019 E DECLARO QUE ESTOU 

CIENTE E DE PLENO ACORDO COM O REGULAMENTO. AUTORIZO AINDA À COMISSÃO 

ORGANIZADORA A FAZER USO DE IMAGEM DE MINHA APRESENTAÇÃO NO EVENTO. 

 

__________________________________                      ______________________________ 
           Assinatura do/a candidato/a                                             Assinatura do Responsável 
 

___________________________________ 
Comissão Organizadora ou Repres. Secretaria de Educação 

 
 

 
Nome do candidato*: 

 

 
Nome da música: 

 
 

 
Autor da música: 

 

 
Gênero musical: 

 
 

I SÃO JOÃO EM CANTO – FESTIVAL MUNICIPAL CANÇÃO  

  

  


