Governo Municipal de Mauriti
Secretaria de Cultura e Turismo

CONCURSO DE MÚSICA
Com o objetivo de Estimular a produção artística e o surgimento de novos
compositores, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizará um concurso para
escolha da música em comemoração aos 80 anos de emancipação política de Mauriti,
cujos critérios para a classificação da mesma seguem a baixo:

1. DA MÚSICA:
 A Música deverá retratar os aspectos gerais da história de Mauriti (ex:
Folclore, história, política etc.)

A) A música deverá conter letra e melodia (sendo desnecessária a produção em
Studio)
B) Não poderão concorrer músicas incidentais (Quando uma música possui notas
ou acordes que "coincidentemente" se encaixam com a de outra música);
C) Plágio (Ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza
(texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc.) contendo partes
de uma obra que pertença à outra pessoa sem colocar os créditos para o autor
original);
D) Paródia (uma releitura cômica de alguma composição artística, que
freqüentemente utiliza ironia e deboche. Ela geralmente é parecida com a obra
original, e quase sempre tem sentidos diferentes).

Observação: Caso a música seja de autoria de terceiro, o REPRESENTANTE
deverá apresentar uma autorização assinada pelo compositor, permitindo a
inscrição no Concurso.
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2. PARTICIPANTES:

A) Poderão participar compositores profissionais e amadores.
B) Cada participante só poderá concorrer com uma música.
C) Cada participante deverá trazer seus próprios arranjos musicais.

3. INSCRIÇÕES:

A) A Ficha de inscrição deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, localizada na Av. Senhor Martins, S/N no prédio do
centro Cultural Manoel Martins, de Segunda à Sexta das 8h00 às 14h00,
mediante apresentação da ficha de inscrição (disponível no edital do
concurso no site: www.mauriti.ce.gov.br), acompanhado da doação de 2 kg
de alimentos não perecível e dentro da data de validade (sendo excluída a
doação de sal).
B) O período de inscrição será entre os dias 01/06/2018 a 15/06/2018
C) O compositor terá o prazo de 15 dias para entrega do material a comissão
organizadora com data limite em 30/06/2018.
D) O material poderá ser entregue na forma de CD, PEN-DRIVE ou POR EMAIL EM FORMATO MP3 (mauriti.secul@gmail.com). Transcrita,
digitada em papel A4, na fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 14.

4. AS FASES DO CERTAME

A) A escolha será realizada por um corpo de jurado escolhido pela Secretaria de
Cultura e Turismo, capazes de avaliação técnica, composta por artistas, poetas,
professores e profissionais que entenda de música.
B) Cada jurado dará sua nota em envelope fechado individualmente por
apresentação.
C) Serão escolhidas as (05) cinco músicas que obtiverem maior pontuação do júri.
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D) A escolha da musica acontecerá no dia 04 de julho de 2018, às 19h na sede da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada no Centro Cultural
Manuel Martins, Av. Senhor Martins s/n, alto da Bela Vista, Mauriti-Ce, em um
evento com a apresentação da música, podendo ter a presença de publico
auditório.

5. PREMIAÇAO:

Serão premiadas as três primeiras colocadas de acordo com a seguinte
distribuição:


1º LUGAR: ganhará o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mais gravação
em Studio da musica. (podendo ele optar pela colocação de sua voz).



2º lugar: R$ 300,00 (trezentos reais)



3º lugar: R$ 200,00 (duzentos reais)

6. DIREITOS AUTORAIS:
O compositor vencedor repassará ao município os direitos de execução, divulgação,
sem nenhum ônus a municipalidade devendo ser exibida o nome da pessoa como
compositor da obra.
A composição poderá sofrer alterações de produção como inserção de arranjos pelo
Studio gravador, não podendo mudar a letra.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
PAI:
MAE:
D/ DE NASCIMENTO:
DOCUMENTO RG:
CPF:
(Responsável caso menor de idade)
DOCUMENTO RG:
CPF:
ENDEREÇO:
RUA

nº

BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE CONTATO:
E-MAIL:
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo o Governo Municipal de Mauriti, utilizar de forma exploratória em
comercial publicitário, divulgação, exibição em canais de comunicação a minha
música, sem nenhum ônus, em relação aos direitos autorais. Sem no entanto, ofuscar
ou negar a autoria da mesma.
Mauriti (CE), ____ de ________________ de_______

________________________________________________
Assinatura / e ou assinatura do responsável
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