
 
 

 
 

1º CONCURSO DE MÚSICA DE CENTRALINA – MG. – Edição 2021 

 

R E G U L A M E N T O 

 

1 – DO CONCURSO  

1.1 - O 1º Concurso Online de Música de Centralina 2021 é um concurso de caráter 

exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio, nem vinculado à 

aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Centralina, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura 

e Lazer e organizado pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo, com o apoio 

da Câmara Municipal de Centralina. 

O Concurso será realizado no período de 17 de julho a 10 de setembro de 2021.  

1.2 – O Concurso tem por objetivo divulgar, aprimorar e desenvolver a cultura musical 

de Centralina, valorizar os instrumentistas e intérpretes, além de destacar novos 

talentos da música local e levar música e alegria para os lares de nossos alunos.  

 

2 – DAS INSCRIÇÕES  

2.1 – As inscrições para o 1º Concurso Online de Música poderão ser efetuadas no 

período de 17 de julho a 20 de agosto de 2021, até às 17h, exclusivamente via internet, 

através do site oficial da Prefeitura Municipal de Centralina, pelo endereço eletrônico, 

no seguinte link: www.centralina.mg.gov.br/concursodemusica, onde estarão todas 

as informações.  

Parágrafo Único - Os prazos para recebimento dos vídeos podem ser prorrogados sem 

aviso prévio, tendo em vista que o maior objetivo do projeto é a participação de todos. 

2.2 – As inscrições serão classificadas obedecendo duas categorias: 5 a 12 anos de 

idade, e acima de 13 anos de idade. Os participantes deverão ser alunos da rede 

municipal/estadual de ensino da cidade de Centralina, devidamente matriculados.  

No formulário de inscrição deverão ser apresentados: o nome do (a) aluno(a), a série 

que estuda, a escola que estuda, a data de nascimento, o nome da mãe, um telefone 

para contato e o link da rede social onde foi postado o vídeo (pode ser enviado pelo 

whatsapp).  

2.3 – Ao se inscrever, o (a) candidato (a) se comprometerá a estar de acordo com este 

Regulamento.  

http://www.centralina.mg.gov.br/concursodemusica


 
 

 
 

2.4 – O (a) aluno (a) deverá gravar um vídeo apresentando a sua música. A gravação 

pode ser feita pelo aparelho celular ou câmera de vídeo e deverá ser postado em 

alguma rede social, como o Youtube (de preferência), Facebook, Instagram, ou outro 

servidor que dê o recurso de “baixar”, ou enviado pelo celular WhatsApp (34) 99993-

7731, pois a Comissão Julgadora terá que ter esse vídeo para a avaliação. 

2.5 – Será permitido o envio de apenas 1 (um) vídeo por participante. Caso seja enviado 

mais de um vídeo, será considerado o primeiro vídeo enviado. 

2.6 – O participante deverá gravar o vídeo na horizontal (aparelho deitado, vídeo em 

modo paisagem), de no máximo 4 minutos.  

2.7 – Está autorizado o uso de instrumentos musicais na execução das músicas. O 
aluno poderá cantar e tocar ao mesmo tempo ou contar com a ajuda de alguém para 
acompanhá-lo. Nesse último caso, apenas os alunos inscritos no projeto serão 
avaliados. 
 
2.8 - Serão aceitas inscrições individuais ou em duplas para se apresentarem (nos dois 
casos, todos devem ser alunos das escolas da cidade). A respeito do prêmio, caso 
alguma dupla seja campeã, o prêmio será dividido igualmente entre os dois integrantes. 
 
2.9 - É possível que seja solicitado mais de 1 (um) vídeo no decorrer do projeto, e, 
ainda, os vídeos recebidos poderão ser recusados. Em se tratando de recusa, nova 
gravação pode ser solicitada caso a equipe julgadora entenda que o primeiro vídeo 
esteja incompatível, inadequado ou de baixa qualidade para participação no projeto. 
 
 
 * Dicas para fazer seu vídeo de inscrição: 

Evite gravar seu vídeo em locais barulhentos e escuros. A produção quer ver você e 

ouvir a sua voz. Caso escolha gravar num estúdio, não trate o áudio. 

 

3 – DAS ETAPAS DO CONCURSO  

O 1º Concurso Online de Música de Centralina será organizado através das seguintes 

etapas: INSCRIÇÕES, SELETIVA e FINAL.  

3.1 – DA SELETIVA  

A etapa SELETIVA será realizada entre os dias 21 de agosto até o dia 30 de agosto, 

da seguinte forma:  

Os jurados assistirão a todos os vídeos enviados para participação no Concurso. Após 

a avaliação de todos os vídeos, farão a escolha das 5 (cinco) melhores apresentações 

de cada catergoria para participarem da etapa FINAL, com base nos critérios:  

• Afinação e respiração 



 
 

 
 

• Timbre e colocação de voz 

• Postura de palco e originalidade 
• Harmonia entre instrumentos, vozes e/ou playback musical  

 
* Em caso de empate em qualquer fase os Jurados definirão o “candidato vencedor”. 
** Caso haja muitas inscrições e o prazo para avaliações das apresentações seja curto, 
poderá haver mudança nas datas; 
 

Cada critério será avaliado por um jurado técnico e será pontuado com notas de 1 a 10 

pontos. Ao final das avaliações, os jurados farão o ranking a partir da soma das notas, 

classificando assim os (as) dez melhores candidatos (as).  

Parágrafo único – A banca de jurados será formada por 3 (três) componentes entre 

músicos, compositores, professores e críticos musicais do município de Centralina e/ou 

de outras cidades convidados pela Comissão Organizadora. 

A Etapa Seletiva será registrada em ata e assinada pelos jurados, onde serão 

constados todos os vídeos classficados na etapa seletiva. Terá ampla divulgação do 

resultado da Etapa Seletiva pelas redes sociais.  

Se houver até 10 (dez) inscritos, todos os candidatos estarão, automaticamente 

classificados para a etapa FINAL. Havendo menos de 10 (dez) candidatos inscritos, 

ficará sob decisão da Comissão a continuidade do Concurso.  

3.2 – ETAPA FINAL 

A etapa final do concurso será realizada no dia 10 de Setembro de 2021, a partir das 

19h, no Centro Cultural Municipal “Profª Shirley Martins de Medeiros”, na Avenida 

Afonso Pena, no centro de Centralina. 

Os candidatos classificados farão uma apresentação AO VIVO, de uma música 

escolhida pelo candidato (deverá ser outra música e não a mesma da fase seletiva). 

Após o envio da música escolhida para a Comissão, os candidatos terão o(s) ensaio(s) 

com com uma banda de música contratada pela Comissão Organizadora, que também 

será(ão) realizado(s) no Centro Cultural em data e horários definidos oportunamente. 

No dia e horário previstos para a realização da GRANDE FINAL, os candidatos se 

apresentarão, obedecendo a ordem alfabética dos primeiros nomes dos mesmos, e 

serão acompanhados com Banda de Música AO VIVO e com a presença dos jurados, 

que farão a escolha das três melhores apresentações. 

No dia será realizada uma LIVE que será transmitida nas plataformas da Prefeitura 

Municipal de Centralina e divulgados os links para todos que quiserem acompanhá-la. 

Não serão autorizadas a entrada de público no recinto nesse dia, obedecendo as 

normas de distanciamento; salvo os candidatos que se apresentarão e familiares, a 



 
 

 
 

banda, a Comissão Julgadora, os membros da Comissão Organizadora e equipe 

técnica para a realização do evento. 

A LIVE iniciará pontualmente às 20h, sem atraso, salvo algum imprevisto técnico. 

Todos os presentes no evento deverão estar usando máscara facial e obedecendo o 

distanciamento obrigatório. Será aferida a temperatura e o uso do álcool em gel a 

todos que adentrarem o recinto. 

3.2.1 – DOS RESULTADOS 

Sobre a escolha do corpo de jurados, não serão aceitos quaisquer questionamentos 

por parte dos candidatos, tampouco se dirigir a eles para dirimir qualquer questão 

durante a avaliação e resultados. Das decisões do corpo de jurados não cabe qualquer 

recurso, exceto se infringir as normas deste Regulamento, o que será julgado pela 

Comissão Organizadora.  

Serão classificados 03 (três) candidatos vencedores: 3º Lugar, 2º Lugar e 1º Lugar.  

 

4 - DA PREMIAÇÃO  

Fica definida a seguinte premiação para os vencedores do Concurso de Música de 

Centralina 2021: 

CATEGORIA DE 5 A 12 ANOS DE IDADE 

 1º Lugar – R$ 500,00 e troféu  

 2º Lugar – R$ 300,00 e troféu  

 3º Lugar – R$ 100,00 e troféu  

CATEGORIA ACIMA DE 13 ANOS DE IDADE 

 1º Lugar – R$ 800,00 e troféu  

 2º Lugar – R$ 500,00 e troféu  

 3º Lugar – R$ 300,00 e troféu  

 

A divulgação dos vencedores e a entrega da premiação será feita no mesmo dia da 

final, ou seja, no dia 10/09/2021, e deverá ser entregue por pessoal escolhido pela 

Comissão Organizadora.  

 

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS  



 
 

 
 

Ao efetivar sua inscrição no 1º Concurso de Música de Centralina 2021, o candidato 

assumirá total conhecimento e deverá estar de acordo com todas as cláusulas deste 

Regulamento, que estará disponível no site: 

www.centralina.mg.gov.br/concursodemusica e divulgado nas redes sociais oficiais 

da Prefeitura de Centralina.  

Quaisquer dúvidas quanto ao Regulamento deverão ser sanadas com a Comissão 

Organizadora. Não serão admitidas alegações de desconhecimento de cláusulas, em 

qualquer caso.  

O concorrente que, em qualquer hipótese, perturbar a ordem do Festival será 

desclassificado.  

Após a realização de sua inscrição, o candidato autoriza automaticamente a 

utilização do uso de sua imagem pessoal e de sua interpretação para fins de 

divulgação do evento.  

Todos os atos relativos à realização e à promoção do Concurso de Música de Centralina 

2021 são de responsabilidade da Comissão Organizadora, cabendo-lhe deliberar sobre 

todos os casos omissos não previstos neste Regulamento, cujo parecer e decisão serão 

irrevogáveis e irrecorríveis.  

 

Centralina, 10 de Julho de 2021. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

http://www.centralina.mg.gov.br/concursodemusica

