
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

1ª SELEÇÃO DE BANDAS E MÚSICOS DO MUNICÍPIO DE COLOMBO

REGULAMENTO

I – DA PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

A 1ª Seleção de Bandas e Músicos do Município de Colombo é uma promoção
da  Secretaria  Municipal  de  Indústria,  Comércio,  Turismo  e  Cultura  da  Prefeitura
Municipal  de Colombo,  por  meio  de seu Departamento  de Cultura,  direcionado às
bandas, grupos, trios, duos ou solo enfim os músicos colombenses.

II – DO OBJETIVO

A 1ª Seleção de Bandas e Músicos do Município de Colombo tem por objetivo
principal selecionar bandas, grupos, trios, duos ou solo para se apresentarem na 52ª
FESTA DA UVA DE COLOMBO nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2015, além dos
objetivos de incentivar o talento  musical; revelar talentos no município; valorizar os
músicos  colombenses;  os  compositores,  arranjistas  e  intérpretes  que  residem  em
Colombo.

III - DA PARTICIPAÇÃO

Poderão  participar  da  1ª  Seleção  de  Bandas  e  Músicos  do  Município  de
Colombo, as bandas,  grupos,  duplas,  trios,  duos e solo do município de Colombo,
sendo que 50% (cinquenta por cento) dos componentes devem comprovar residência
no município de Colombo, sendo passível de verificação de endereço dos mesmos. As
bandas,  grupos,  trios,  duos  ou  solo  poderão  participar  somente  em  uma  das  4
categorias abaixo:

Categoria I – Musica Sertaneja
Categoria II – Musica Popular Brasileira -MPB
Categoria III – Musica Sacra/Gospel
Categoria IV – Pop – Rock



IV – DA INSCRIÇÃO

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas   até o dia 04 de dezembro
de 2014,  através da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e entregue com a
mídia física (CD ou DVD) na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, Rua Zacarias
de Paula  Xavier,  407 Centro,  telefone 3656-1400 ou na Biblioteca da Sucursal  do
Maracanã na Rua Dorval Ceccon, 664, Regional do Alto-Maracanã.

No ato da inscrição é necessária entregar:
* Ficha de Inscrição corretamente preenchida,
* 1(uma) cópia do Comprovante de residência (talão de luz/água/telefone) dos

componentes da banda, grupo, trio, duo ou solo,
*  Rider  técnico  incluindo  o  Mapa  de  Palco,  Informações  técnicas  da

banda(número de amplificadores, retornos, etc)  e
* Gravação de 2(duas) músicas de áudio ou vídeo em mídia física (CD ou DVD)

devidamente identificadas.

Poderão  se  inscrever  quaisquer  compositores  e/ou  intérpretes  que  cumpram
rigorosamente as exigências do presente regulamento.

Cada candidato poderá concorrer em apenas uma categoria.

Não será permitido o uso de playback em qualquer categoria.

Não serão aceitas alterações no número de integrantes da banda.

O  Regulamento  e  a  Ficha  de  Inscrição  estarão  disponíveis  no  site:
http://www.colombo.pr.gov.br  e  outras  informações  poderão  ser  obtidas  no  telefone
(41) 3656-1400 ou email cultura.colombo@yahoo.com.br.

 As  inscrições  que  não  estiverem  de  acordo  com  este  regulamento  serão
automaticamente desclassificadas.

A inscrição  na  1ª  Seleção  de  Bandas  e  Músicos  do  Município  de  Colombo
implica  na  plena  aceitação,  pelo  concorrente,  de  todas  as  disposições  deste
regulamento.

V – DA SELEÇÃO E JULGAMENTO

Serão selecionadas as bandas, grupos, trios, duo ou solo nos dias 11 e 12 de
dezembro de 2014 na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa localizada na Rua
Zacarias de Paula Xavier, 407 Centro de Colombo.

Para a avaliação e classificação serão analisados os quesitos de:
1. Harmonia
2. Melodia
3. Ritmo
4. Arranjos
5. Execução
6. Interpretação

Cada item avaliado terá uma nota de 5.0(cinco ponto zero) a 10.0 (dez ponto
zero) tendo a sua  média aritmética como total. A nota definitiva do candidato será
obtida pelo resultado da soma de cada nota dividida pelo número dos jurados.

mailto:cultura.colombo@yahoo.com.br


A seleção das musicas será realizada por uma Comissão Julgadora composta
de especialistas da área, músicos, maestros, produtores musicais e profissionais da
área cultural.

Os classificados da 1ª Seleção de Bandas e Músicos do Município de Colombo
serão comunicados por telefone e sito da Prefeitura: http://www.colombo.pr.gov.br/.

Em caso de persistir o empate na categoria, a decisão será realizada por votos
diretos da Comissão Julgadora.

A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões.

Os  casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão
Julgadora.

VI - DA PREMIAÇÃO

Serão premiados os 3(três) primeiros lugares das 4 categorias: Categoria I
– Musica Sertaneja; Categoria II  – Musica Popular Brasileira –MPB; Categoria III  –
Musica Sacra/Gospel e Categoria IV – Pop–Rock , conforme abaixo:

1º Lugar por categoria:
- Troféu de participação;
- gravação de 2 faixas/músicas inéditas e 100 cópias do Cd;
- apresentação na 52ª Festa da Uva de Colombo no Sábado(07 de fevereiro de

2015) ou  no  Domingo(08 de fevereiro de 2015) com definição de qual categoria,
horário e local  a critério da Comissão Organizadora da Festa;

- cachê de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais).

2º Lugar por categoria:
- Troféu de participação;
- gravação de 1 faixa/música inédita e 80 cópias do Cd;
- apresentação na 52ª Festa da Uva de Colombo no Sábado(07 de fevereiro de

2015) ou   no Domingo(08 de fevereiro de 2015), com definição de qual categoria,
horário e local  a critério da Comissão Organizadora da Festa;

- cachê de R$ 800,00 (Oitocentos Reais).

3º Lugar por categoria:
- Troféu de participação;
- gravação de 1 faixa/música inédita e 50 cópias do Cd;
-  apresentação na 52ª Festa da Uva de Colombo na Sexta-feira,  dia  06 de

fevereiro de 2015,  com horário e local a ser definido pela Comissão Organizadora da
Festa;

- cachê de R$ 600,00 (Seiscentos Reais);

Para  a  gravação  do  CD,  os  classificados  acima  deverão  obrigatoriamente
apresentar  músicas  inéditas  com  a  autorização  reconhecida  em  cartório  dos
compositor(es).

As músicas inéditas serão gravadas em um único Cd.

O local de apresentação/palco e o tempo da apresentação será definido pela
Comissão Organizadora da Festa.

http://www.colombo.pr.gov.br/


Os  classificados em 4º e 5º Lugares por categoria receberão: 
 
-  troféu de participação; 
-  apresentação  na  52ª  Festa  da  Uva  de  Colombo  no  palco  da  Praça  de

Alimentação por ordem de classificação, respeitando as datas: 4º Lugar no dia 08 de
fevereiro de 2015 e  5º Lugar no dia 07 de fevereiro de 2015, com local e horário a ser
definido pela Comissão Organizadora da Festa;

- cachê de R$ 300,00 (Trezentos Reais);

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cabe aos vencedores dar a permissão à Comissão Central Organizadora da 52ª
Festa  da  Uva  de  Colombo  de  usar  a  música  o  direito  de  divulgar  publicamente,
publicar, republicar, seja ele inteiro ou em partes, com ou sem o nome do vencedor,
sem  mais  consentimento  ou  remuneração  ao  vencedor  e/ou  qualquer  pessoa
envolvida na musica, banda, grupo, trio, duo ou solo.

As mídias não serão devolvidas aos participantes.

Serão desclassificadas as inscrições que não se enquadrarem nas condições
estabelecidas neste regulamento.

O  resultado  do  concurso  será  comunicado  aos  vencedores  por  telefone  e
divulgado  no  Sitio  da  Prefeitura  Municipal  de  Colombo,  no  endereço
www.colombo.pr.gov.br.

Os participantes comprometem-se a acatar este regulamento e as decisões da
Comissão Julgadora.

RITA DE FÁTIMA STRAIOTO DE SOUZA
Diretora do Departamento de Cultura

ANTONIO RICARDO MILGIORANSA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura

MARCIO STRAPASSON
Presidente da Comissão Organizadora da 52ª Festa da Uva

http://www.colombo.pr.gov.br/


SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

1ª SELEÇÃO DE BANDAS E MÚSICOS DO MUNICIPIO DE COLOMBO

F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O
(Esta Ficha de Inscrição deverá estar acompanhada da mídia física-cd ou dvd)

Categoria: 
___________________________________________________________
Nome da banda, grupo, trio, duo ou solo: __________________________         
___________________________________________________________Núme
ro de integrantes: ______________
Nome do responsável ________________________________________
Rg _______________________ CPF _____________________________
Endereço:__________________________________________________
Bairro: _____________________________________________________
Telefone:_____________________ celular ________________________
Email: _____________________________________________________
Site,facebook,youtube, outros _____________________________________

________________________________________________________________

Declaro estar ciente do Regulamento.

Colombo, ___ de ___________________ de 2014.

____________________________________________
Assinatura do Responsável



SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

1ª SELEÇÃO DE BANDAS E MÚSICOS DO MUNICIPIO DE COLOMBO

F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O DO INTEGRANTE
(Esta ficha é obrigatória para todos os integrantes das bandas, grupos,
trios e duo acompanhada de comprovante de endereço)

Nome da banda, grupo, trio, duo ou solo:__________________________
___________________________________________________________
Número de integrantes: ______________
Nome do integrante:__________________________________________
Rg _________________________ CPF ___________________________
Endereço:__________________________________________________
Bairro: ______________________________________
Telefone:______________________ celular _______________________
Email: _____________________________________________________

Declaro estar ciente do Regulamento.

Colombo, ___ de ___________________ de 2014.

________________________________________
Assinatura do Integrante


