
REGULAMENTO DO CONCURSO DE CANTO: 
“Revelação de talentos da padroeira Nossa Senhora do Trabalho 2019” 

 
O Concurso de Canto Revelação de talentos da padroeira Nossa 

Senhora do Trabalho é um evento de caráter cultural, inserido dentro 

da programação da 65º festa em honra a Nossa Senhora do 

Trabalho que ocorrerá dia 01/05/2019. Este regulamento tem como 

finalidade estipular as regras gerais para a participação neste 

Concurso de Canto. 

 

1. DA DATA 
1.1. No dia 01 de maio das 15 horas às 17 horas nas instalações da 

festa, serão apresentadas, julgadas e premiadas as apresentações 

conforme os critérios abaixo. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1.Poderão participar do concurso os interessados não importando 

o sexo, origem, cidade ou estado de acordo com as categorias por 

idade abaixo estipuladas: 

- Categoria Infantil: De 6 a 10 anos de idade 

- Categoria Infanto-Juvenil: De 11 a 14 anos de idade 

- Categoria Juvenil: De 15 a 18 anos de idade 

2.2. As músicas deverão ser interpretadas pelos candidatos. 

2.3. Os participantes poderão utilizar instrumentos musicais próprios 

(ao vivo) e/ou playbacks gravados em pendrive, constando somente 

a música a ser interpretada pelo candidato no pendrive. 

2.4. Se o participante fizer a escolha do playback como forma de 

acompanhamento, o mesmo deverá ser informado no ato da 

inscrição e entregue com 3 horas de antecedência à comissão 

 

organizadora, podendo ser desclassificado, caso o prazo não seja cumprido. 

2.5. A qualidade do som (play back) será de total responsabilidade do participante. 

2.6. Caso o participante faça a escolha de acompanhamento através de instrumentosmusicais próprios (ao vivo), 

os mesmos serão de total responsabilidade do participante que deverá informar no ato da inscrição. 

2.7. O participante terá, no máximo, 5 (cinco) minutos para instalação e afinação dos instrumentos, sob pena de 

desclassificação, caso o prazo não seja cumprido. 

2.8. A comissão organizadora disponibilizará aparelhos de som, microfone e mesa de som proporcional ao 

tamanho do evento. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 A inscrição será mediante o preenchimento da ficha de inscrição e termo de autorização de imagem bem 

como a doação de 1 kg de alimento não perecível. 

3.2. O período de inscrição inicia-se no dia 15 de abril de 2019 e encerra às 22h30min do dia 29 de abril de 2019 

(horário de Brasília) último dia da novena da festa em honra a Nossa Senhora do Trabalho. 

3.3. Inscrições realizadas posteriormente serão desconsideradas. 

3.4. Cada participante poderá concorrer com a participação em apenas uma apresentação de canto. 

3.5. Para efetivar a inscrição os participantes deverão preencher os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição: conforme modelo em Anexo I. 

b) Termos de cessão de direitos de imagem assinados conforme modelo em Anexo II. 

E deve-se efetuar a entrega da ficha e termo na secretária da paróquia Nossa Senhora do Trabalho ou a entrega 

dos documentos ao responsável pelo evento nomeado neste regulamento até a data limite acima citada. 

3.6. Se caso não houver a inscrição de no mínimo 2 participantes em cada categoria, o evento poderá ser 

cancelado, bem como será limitada as inscrições até o limite de 7 participantes por categoria. 

3.7. Será divulgada a ordem das apresentações por categoria às 14hs (1 hora antes do início do evento) no dia 1º 

de maio de 2019. 

 

 



4. TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
4.1. Ao se inscrever, o candidato tem plena convicção de que autoriza a veiculação, em qualquer mídia, redes 

sociais ou veículo de imprensa, do nome, imagem, voz e outras situações não descritas neste regulamento. 

 

5. DAS APRESENTAÇÕES 
5.1. Os participantes se apresentarão no tempo máximo de 5 minutos. 

5.2. Os participantes deverão chegar com 2 horas de antecedência para o início das apresentações. 

5.3. Os participantes que utilizarem de violência ou gestos obscenos ou contrários à moral, ou ofensas ao nome 

ou moral de qualquer pessoa, palavras ou termos de baixo calão ou qualquer tipo de ofensa, por conta de raça, 

cor, sexo, política, nacionalidade, origem étnica ou contiver insinuações ou imagens indecorosas, 

preconceituosas, desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas,  difamatórias  e/ou  que  de  qualquer  

outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a integridade ou direito de 

qualquer pessoa – incluindo-se as pessoas jurídicas – independentemente de nacionalidade, etnia ou religião; 

bem como aquelas que atentem contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente 

serão imediatamente desclassificados e excluídas do concurso. 

 

6. DO JULGAMENTO 
6.1. O júri externo será composto por 3 (três) membros, que elegerão como vencedor dentre os participantes um 

único candidato por categoria, considerando os critérios: afinação, dicção, melodia, interpretação, originalidade e 

interação com o público. 

 

7. DA PREMIAÇÃO 
7.1. Serão premiados 3 vencedores sendo um de cada categoria. O 1º lugar de cada categoria ganhará um mês 

de aula de canto (4 aulas de 1 hora de duração cada) a ser agendado e divulgado aos ganhadores, o local das 

aulas serão no salão paroquial. Todos os participantes receberão (cada um) um certificado de participação. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da Festa em Honra a Nossa 

Senhora do Trabalho 2019. 

8.2. A simples inscrição do participante já é válida como contrato de adesão e aceitação às regras deste 

Regulamento.  

8.3 Modalidade da promoção: concurso. 

 

 

Porto Alegre/RS, 15 de abril de 2019. 

Coordenação da 65º Festa em honra a Nossa Senhora do Trabalho 

 
 

Contato para informações: 

Carla Medeiros: (51) 984686830 

Secretaria da paróquia: (51) 33403709  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
Revelação de talentos da padroeira Nossa Senhora do Trabalho 2019 

 
Nome completo do participante: 

___________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________/________/________ RG: ____________________________________ 

Idade: ________ anos 

Endereço:__________________ _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Telefone(s):_________________________ ______________________________________________ 

E-mail:_________________ __________________________________________________________ 

 

Categoria escolhida: 

(    ) Categoria Infantil: De 6 a 10 anos de idade 

(    ) Categoria Infanto-Juvenil: De 11 a 14 anos de idade 

(    ) Categoria Juvenil: De 15 a 18 anos de idade 

 

Nome completo do responsável (para menores de 18 anos): 

_________________________________________________________________________________ 

 

Titulo da Música: ___________________________________________________________________ 

Cantor/Compositor:_ _______________________________________________________________ 

 

Recursos para apresentação: 

(  ) Play Back – Lembrar de entregar o pen-drive com a melodia gravada até 29/04/2019. 

(  ) Ao vivo – com acompanhamento instrumental  

Nome do acompanhante com o instrumental e telefone: ____________________________________________ 

 

(  ) Li o regulamento e declaro estar ciente das normas. 

 

ANEXO II  

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

Na qualidade de responsável pelo menor abaixo qualificado, autorizo o uso de imagem do mesmo através de 

fotografias, slides, ou outro qualquer processo análogo, para divulgação através de webs-sites e etc., bem como 

todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes fixadas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, estando ciente desde já, que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização ou 

pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente autorização feita de modo 

gratuito e permanente. 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável - CPF: ___________________________________ 

Data: ____/_____/_____ Horário de entrega da ficha de inscrição ____hs _____min 

Uso exclusivo da 

comissão organizadora 

Nº INSCRIÇÃO: 


