
 

 

 

I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX 

 
O COMTUR  - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO FÉLIX- BAHIA, consoante atribuições que 

lhe confere a Lei Municipal nº 353 de 24 de julho de 2017 e  o Decreto Executivo nº 024, de 08 de maio de 2019 

torna público o I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX, visando a 

consolidação das Tradições Juninas e da Cultura Popular na cidade, como parte integrante da política de 

fomento ao turismo. 

 
1. DO OBJETO E DOS OBJETIVOS 

 
1.1. Este Edital tem por objeto o Regulamento Geral do I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA 

DE SÃO FÉLIX que consiste em evento cultural que marca o início dos festejos juninos da Cidade de São 
Félix. 

 
1.2. O I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX é um evento promovido pelo 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO FÉLIX, doravante denominada: COMTUR. 
 

1.3. O I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX tem como objetivo principal 
fomentar a produção musical em âmbito local com o intuito de valorizar o autêntico forró pé de serra, 
estimulando o potencial criativo e produtivo de músicos, compositores e intérpretes. Essas produçõe musicais 
deverão atender a um tema único que é : O SÃO JOÃO DE SÃO FÉLIX ONTEM E HOJE. 

 
 

2. DOS REQUISITOS: 

 
2.1. Poderão se candidatar a participar do I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX 

qualquer compositor  que se inscreva, apresente documentação exigida e concorde com os critérios previstos 
neste Edital. 
 

2.2. As músicas inscritas deverão, obrigatoriamente, ser do gênero Forró, autorais e inéditas. 
 

2.3. As músicas inscritas não poderão pertencer a CDs ou DVDs que tenham sido lançados por gravadora ou selo 
nacionalmente conhecidos ou serem paródias. 

 
2.4. Entende-se por gênero do Forró, a música de produção tocada e cantada, em seus mais diversos estilos de 

forró que se destinem à difusão popular e não erudita. “Forró” é um ritmo, “estilo” que aglutina diversos outros 
ritmos, como o baião, o coco, o arrasta-pé, a quadrilha, o xaxado e o xote.  

 
2.5. Serão permitidas no máximo 5 pessoas por apresentação de música(cantor e quatro músicos). 

 
     3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições para o I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX , serão 
realizadas, gratuitamente, no Departamento Municipal de Turismo, situada no Prédio da Biblioteca Municipal, 
na Praça da Bandeira s/nº, Centro  das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, no período de 
21/05/2019 a 31/05/2019. 



 
3.2. Serão aceitas as inscrições que forem protocoladas até a data e horário finais, ou seja, até às 17 horas 
do dia 31/05/2019 na Sede do no Departamento Municipal de Turismo. 
 
3.3. Só poderão participar desta Seleção: 
a) pessoa Física que resida na cidade de São Félix (zonas urbana e rural) a mais de dez anos.  
b) pessoa maior de 18 anos.  

 
3.4. No ato da inscrição, deverá ser entregue a seguinte documentação: 
a) ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo responsável, incluindo o nome da banda, 
artista individual ou do grupo que interpretará a mísica inscrita. 
b) cópia de RG, CPF e comprovante de residência do compostor. 
 
3.5. A ficha preenchida, junto com os documentos, deve ser colocada em um envelope contendo ainda três 
cópias impressas da letra da música, atribuindo lhe título e composição. 
 
3.6. Uma gravação e vídeo simples (whatsapp) também deverá ser enviada até a data fina de inscrição para o 
numero a ser fornecido na entrega de documentos. 
 
3.7. Não serão aceitas canções cujas letras contenham, ainda que implicitamente, mensagens consideradas 
racistas, machistas, sexistas, intolerantes, homofóbicas e ou ofensivas a qualquer pessoa física, jurídica ou 
entidade. 
 
4. DA PROGRAMAÇÃO: 
 
4.1. A Seleção acontecerá, impreterivelmente, no mês de junho de 2019, em datas e horários definidos pela 
Organização do evento e distribuídos em etapas distintas: 
a) 1ª Etapa – Eliminatória; 
b) 2ª Etapa – Final - Classificatória. 
 
4.1.1. Etapa Eliminatória: 
 
4.1.1.1. Se classificarão até 6 (seis) músicas pré-selecionados pela Comissão Julgadora, sendo o resultado 
publicado até o dia 04 de junho no endereço https://www.facebook.com/deptursf .  
 
4.1.1.2. As músicas e letras inscritas serão entregues a cada um dos membros da Comissão Julgadora sem a 
identificação do proponente. 
 
4.1.2. Final - Classificatória: 
 
4.1.2.1.  Se apresentarão os candidatos classificados. 
4.1.2.2.  A  ordem de apresentação serão definidas pela Comissão Organizadora da Seleção  e publicada   
juntamente à lista de pré selecionados. 
4.1.2.3. Os finalistas concorrerão aos prêmios em dinheiro e troféus no dia 16 de junho, no palco montado na 
Praça José Ramos a partir das 12 horas. 
4.1.2.4. Os candidatos terão que munir-se da estrutura necessária à sua apresentação no dia e horário 
divulgados. Serão desclassificados os ausentes e ou aqueles que tiverem atraso superior a 30 (trinta) minutos 
no dia da apresentação. 
4.1.2.5. A Comissão Julgadora assistirá a apresentação e emitirá notas de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
4.2. Em todas as etapas da Seleção o candidato será responsável pelo transporte dos equipamentos, bem 
como dos músicos que o acompanharão. 
 
4.3. A Comissão Organizadora poderá incluir ou excluir etapas ou ainda alterar o número de participantes 
por etapa a depender do número de inscritos e habilitados. 

 
4 .4. Cada compositor  concorrente poderá inscrever, no máximo, 02 (duas) músicas criadas individualmente 

https://www.facebook.com/deptursf


ou em parceria, sendo vedada na etapa final a participação de mais de uma música de mesmo 
compositor/interprete. 
 
5. DAS APRESENTAÇÕES: 

 
5.4. Caso haja incidência de fenômenos da natureza no dia de realização da apresentação que inviabilize 
de alguma maneira sua execução, a mesma será programada para ser realizada na Quadra de Esportes 
Cândido dos Santos. 
 
5.5. A Comissão Organizadora do define, para esta edição, o horário das 9 horas às 11 horas para 
realização da Passagem do Som, a ser realizada na data da etapa final. 
 
5.6. A não realização da Passagem do Som por qualquer um dos concorrentes exime a Organização do de 
qualquer responsabilidade por ocorrência de ordem técnica relacionada ao sistema de sonorização do evento. 
 
5.7. Os compositores, intérpretes e os letristas das músicas classificadas autorizam desde já a organização 
do Festival a efetuar para si ou para terceiros a gravação da apresentação, por qualquer meio ou sistema, 
ficando resguardados os direitos autorais sobre a mesma de acordo com a legislação vigente. 
 
5.9. O compositor, letrista, músico ou intérprete que não respeitar o Regulamento da Seleção ou provocar 
em qualquer fase atos que possam prejudicar seu andamento poderá, a critério da organização do evento, ser 
desclassificado em caráter irrevogável. 
 
6. DA PREMIAÇÃO: 
 
6.1. Os finalistas vencedores do I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX 
serão premiados com os seguintes valores em espécie: 
a) 1º colocado - Prêmio de R$ 1.000,00 ( mil reais) 
b) 2º colocado -  Prêmio de R$ 500,00 ( quinhentos reais) 

 
6.2. A premiação do I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX será paga 
integralmente aos vencedores no ato de premiação. 
 
6.3. As despesas para este evento correrão pelas doações anagriadas pelos membros do COMTUR ,junto 
aos seus pares e a quam se interessar em contribuir. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E COMISSÃO JULGADORA: 
 
7.1. Na composição da música o proponente deverá retratar as belezas da terra, a alegria do povo e a 
animação dos festejos juninos de São Félix. 
 
7.2. A comissão julgadora que irá avaliar e escolher, será composta por profissionais qualificados, ligados 
ao segmento musical e cultural, escolhidos de forma criteriosa pela comissão organizadora do evento. 
 
7.3. Os jurados deverão observar com prioridade a originalidade do estilo, a letra da música, melodia, ritmo 
e interpretação que identifique atributos e características do Forró. 
 
7.4. A Comissão Julgadora de que tratam este Regulamento terão plena autonomia e sua decisão será 
determinante e irrevogável, cabendo à Organização da Seleção a total responsabilidade pela parte técnica e 
administrativa do evento, de forma a proporcionar aos concorrentes plenas condições para suas 
apresentações musicais. 
  
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação 
 

Sâo Félix, 15 de maio de 2019 
. 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO FÉLIX 



 
 
 

         

 

I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA 
JUNINA DE SÃO FÉLIX 

                                                           
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
1. NOME:   

2. ENDEREÇO:   

3. BAIRRO:  4. CIDADE: 

5. TELEFONES:  6. E-MAIL: 

7. RG:  8. CPF: 

  9. NOME DA MÚSICA  

11. INTÉRPRETE   

12. NOME ARTÍSTICO   

13. MATERIAL ENTREGUE   

INSTRUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO  NOME DOS MÚSICOS ENVOLVIDOS 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

   

   

Declaro estar ciente e de acordo com todas as cláusulas do Edital e, que as informações acima são verdadeiras. 

 
São Félix,  de  de 2019 

 
_____________________________________________________ 

 
 
 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA 

 

Eu, _________________________________________________________  , portador da Cédula 

de Identidade   RG  nº ____________________________ SSP/        e  inscrito  no  CPF  nº 

 __________________________________ , DECLARO para os devidos fins, em especial o de 

participação no I FESTIVAL DE COMPOSITORES DE MÚSICA JUNINA DE SÃO FÉLIX , que o trabalho ora 

inscrito é inédita, original e de minha própria autoria, assumindo ainda total responsabilidade pela 

declaração firmada. 

 

 

São Felix, _________ de maio de 2109 

 

____________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

         


