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EDITAL 001/2019 – IX FESTVERDE 2019 

 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Nova Monte 

Verde – MT, comunica que tendo em vista a realização do IX FESTVERDE, no 

período de 16 a 18 de agosto de 2019, torna público o Edital para inscrição de 

música e dança, para o IX FESTVERDE mediante as condições neste Edital. 

 
I. DOS OBJETIVOS: 

 
O IX FESTVERDE tem por objetivos: 

1.1 – Estimular a criação, produção e difusão musical no Município de Nova Monte 

Verde, respeitando-se as especificidades culturais. 

1.2 Estimular a participação de músicos, cantores e dançarinos amadores de vários 

gêneros musicais de Nova Monte Verde e dos municípios vizinhos que concorrerão 

em situação de absoluta igualdade dentro de cada categoria. 

1.3 Escolher o (a) melhor cantor (a) e/ou grupo na categoria A (crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos) e na Categoria B (acima de 15 anos) na 

modalidade Música Livre. 

1.4 Escolher o (a) melhor dançarino (a) e/ou grupo na categoria A (crianças e 

adolescentes de 7 a 14 anos) e na Categoria B (acima de 15 anos) na 

modalidade Dança Livre. 

1.5 Valorizar e divulgar os talentos culturais nos campos da música e dança da 

nossa região. 

1.6 Fazer o intercâmbio e troca de experiências entre músicos e dançarinos que 

venham a valorizar a produção musical e cultural do município e demais regiões. 

 
II. DAS MODALIDADES: 

 
O XI FESTVERDE abrirá oportunidade a duas modalidades: 

2.1 Modalidade Música Livre. 
2.2 Modalidade Dança Livre. 

 

Parágrafo Único: Não serão permitidos figurinos e coreografias, bem como letras e 

músicas com conteúdo pejorativo, de baixo calão ou de contexto sexual. 

 
III. DOS (AS) CANDIDATOS (AS): 

 
3.1 Poderão se inscrever cantores e dançarinos amadores de Nova Monte Verde e 

municípios vizinhos. 

3.2 A participação para menores de 18 anos só será permitida com autorização dos 

pais ou responsável legal registrada em cartório (anexo III). Sendo necessárias duas 

cópias do documento do candidato e do responsável legal, registradas em cartório. 
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3.3 Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição em cada modalidade. 

 
IV. DO LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 

 
4.1 As inscrições poderão ser realizadas no período de 12 a 31 de julho de 2019 nas 

dependências da Biblioteca Municipal “Osvaldo Lores Failde” situada na Av. Maria 

do Carmo Spletozer Lopes, nº 21, Centro, Nova Monte Verde - MT, CEP: 78.593-

000 das 08:00 às 11:00 horas ou pelo endereço eletrônico 

cultura@novamonteverde.mt.gov.br. 

4.2 O valor da inscrição será de R$ 25,00 reais para a Categoria A e R$ 50,00 

reais para a Categoria B. 

4.3 Os (as) candidatos (as) inscritos na modalidade Música Livre deverão entregar 

juntamente com a inscrição, 01 (uma) cópia da letra da música que apresentará na 

etapa classificatória e 01 (uma) cópia da letra da música a ser apresentada na final, 

caso se classifique. 

4.4 Os (as) candidatos (as) inscritos na modalidade Dança Livre deverão indicar no 

ato da inscrição o nome da coreografia e da música que apresentará na etapa 

classificatória e que reapresentará na final, caso se classifique. 

 

Parágrafo Único: Apenas os candidatos da modalidade Música Livre deverão 

realizar apresentações distintas na etapa classificatória e na final. 

 

4.5 As músicas para as apresentações de dança e karaokê deverão ser entregues 

para a comissão organizadora até o dia 06 de agosto 2019 nas dependências da 

Biblioteca Municipal “Osvaldo Lores Failde” situada na Av. Maria do Carmo Spletozer 

Lopes, nº 21, Centro, Nova Monte Verde - MT, CEP: 78.593-000 das 08:00 ás 11:00 

horas ou pelo endereço eletrônico cultura@novamonteverde.mt.gov.br. 

      4.6 Serão aceitas para efeito de inscrição somente ficha de inscrição devidamente 

preenchida e assinada pelo candidato com o comprovante de pagamento das 

inscrições (anexo I e II). 

4.7 Os candidatos menores de 18 anos só poderão realizar a inscrição com duas 

cópias do documento do candidato e do responsável legal e autorização dos pais ou 

responsável legal registrada em cartório (anexo III). 

 
V. DA CLASSIFICAÇÃO: 

 
5.1 O IX FESTVERDE será realizado na PRAÇA DA BÍBLIA, localizada na Avenida 

Mato Grosso Centro, na cidade de Nova Monte Verde. 

5.2 As apresentações classificatórias serão nas seguintes datas: 

I) Dia 16 de agosto de 2019 a partir das 21:00 h – Classificatória das 

categorias A e B, modalidade Dança Livre. 

II) Dia 17 de agosto de 2019 a partir das 21:00 h – Classificatória das  
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categorias A e B, modalidade Música Livre. 

III) Dia 18 de agosto de 2019 a partir das 19:00 h – Classificação Final e 

premiação dos vencedores das categorias A e B das modalidades Dança e 

Música Livre. 

5.3 Os 05 (cinco) candidatos de cada categoria e modalidade com maior pontuação  
na fase classificatória irão participar da classificação final. 

 
Parágrafo Único: Os horários das apresentações classificatórias e final poderão 

sofrer alterações no decorrer do festival. 

 
VI. DO JULGAMENTO: 

 
6.1 O corpo de Jurados será escolhido pela Comissão Organizadora do IX 

FESTVERDE que será composta por 06 (seis) membros sendo 3 para cada 

modalidade. 

6.2. Cada quesito de julgamento receberá notas entre 01 (um) a 10 (dez) pontos. 
 

 

VII. QUESITOS AVALIATIVOS: 

 
7.1 Os quesitos avaliados serão: 
Modalidade Música Livre: afinação, presença de palco, harmonia, ritmo e instrumentação. 
Modalidade Dança Livre: ritmo, presença de palco, coreografia e figurino. 

7.2 Em caso de empate na modalidade música livre terá como critério de desempate 

a somatória do quesito afinação. 

7.3 Em caso de empate na modalidade dança livre terá como critério de desempate 

a somatória do quesito coreografia. 

 
Parágrafo Único: Caso persista o empate considerando os incisos 7.2 e 7.3 o 

prêmio será dividido. 

 

7.4 Somente serão permitidas a participação de segunda voz ou back vocal, se o 

mesmo se enquadrar na categoria e constar na ficha de inscrição. 

 

7.5 Serão permitidos o acompanhamento de instrumentos por músicos na 

apresentação. 

 
VIII. DA PREMIAÇÃO: 

 
8.1 Os três primeiros classificados das modalidades Dança e Música Livre do IX 

FESTVERDE receberão a seguinte premiação: 

 
Categoria A (crianças e adolescentes de 7 a 14 anos): 
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a) Música Livre: 

1º Lugar: R$ 500,00 

2º Lugar: R$ 300,00 

3º Lugar: R$ 150,00 

 
b) Dança Livre: 

1º Lugar: R$ 500,00 

2º Lugar: R$ 300,00 

3º Lugar: R$ 150,00 

 

Categoria B (acima de 15 anos): 

 
a) Música Livre: 

1º Lugar: R$ 1.000,00 

2º Lugar: R$ 800,00 

3º Lugar: R$ 500,00 

 
b) Dança Livre: 

1º Lugar: R$ 1.000,00 

2º Lugar: R$ 800,00 

3º Lugar: R$ 500,00 

 

 
IX. DA APRESENTAÇÃO 

 
9.1 Cada candidato (a) ficará responsável por seus instrumentos, bem como os 

músicos e dançarinos que farão apresentação. 

9.2 O (a) Candidato (a) poderá ter à disposição toda a aparelhagem que estiver 

instalada no local das apresentações.  

9.3 Ao ser anunciado pelo apresentador o candidato terá 05 (cinco) minutos de 

prazo para iniciar a execução da música ou dança, podendo ser penalizado com a 

perda de 01(um) ponto por cada minuto de atraso em cada quesito de julgamento. 

9.4 A apresentação dos (as) candidatos (as) obedecerá a uma ordem estabelecida 

pela comissão organizadora. 

 
X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1 A inscrição para participar no IX FESTVERDE já pressupõe a aceitação e 

concordância com todos os termos do presente regulamento. 

10.2 Qualquer candidato (a) que, em algum momento, durante o evento,  
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desrespeitar as regras do presente regulamento ou vir a prejudicar o evento ou 

qualquer participante de forma direta ou indireta, será desclassificado (a) 

sumariamente. 

10.3 As despesas de transporte e alimentação serão de inteira responsabilidade do 

(s) participante(s). 

10.4 Caso necessário será disponibilizado alojamento desde que comunique a 

comissão organizadora com até dez dias de antecedência. 

 
XI. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

11.1 A comissão organizadora será formada pelos seguintes membros:  

 
Jucelia Queiroz Lopes Assis 

Bianca Caroline Dellagnolo Schulter 

Bruna Rodrigues 
Kerolly Patrícia Costa Borges 

Moisés Zanrosso 

Valdirene Aparecida Ferreira da Cruz  

 
XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1 Quaisquer assuntos não tratados no presente regulamento serão resolvidos 

pela comissão organizadora do IX FESTVERDE. 

12.2 Para maiores informações, entrar em contato com a comissão organizadora 

através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Nova 

Monte Verde - MT, pelo telefone (66) 3597-1591. 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO DANÇA LIVRE 

 

GRUPO/CANDIDATO:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
NOME DA COREOGRAFIA: ________________________________________________ 
COREÓGRAFO: _________________________________________________________ 
NOME DA MÚSICA: ___________________________________TEMPO: ____________(MIN)  

ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
CIDADE:_______________________________________UF:______________________ 
TELEFONE:__________________ 

 

MODALIDADE: 
[ ] SOLO [ ] DUO [ ] TRIO [ ] CONJUNTO 

 
 INTÉRPRETE IDADE ALOJAMENTO 

(SIM/NÃO) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

TERMO DE CONCORDÂNCIA : 
Li e concordo com todos os itens o edital 001/2019 do IX FESTVERDE e estou ciente pela veracidade 
das informações prestadas. 

 

 

 

 

ASSINATURA DO GRUPO/CANDIDATO 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO MÚSICA LIVRE 

 
 
NOME ARTISTICO:____________________________________________________ 
NOME DA MÚSICA 1: ___________________________________TEMPO: ____________(MIN)  
NOME DA MÚSICA 2: ___________________________________TEMPO: ____________(MIN)  

ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
CIDADE:_______________________________________UF:______________________ 
TELEFONE:__________________ 

 

MODALIDADE: 
[ ] SOLO [ ] DUETO [ ] TRIO [ ] CONJUNTO 

 
 INTÉRPRETE IDADE ALOJAMENTO 

(SIM/NÃO) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

TERMO DE CONCORDÂNCIA : 
Li e concordo com todos os itens o edital 001/2019 do IX FESTVERDE e estou ciente pela veracidade 
das informações prestadas. 

 
 
 
 
 

 

ASSINATURA DO GRUPO/CANDIDATO 
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ANEXO III 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E USO DE IMAGEM 
PARA MENOR DE IDADE 

 
 

Eu,   portador da Cédula de Identidade 

RG nº  , inscrito no CPF/MF sob nº   , residente à Rua 

  , nº  ,  no  município  de   - MT, 

representante legal da criança   ,nascida  no dia 

      /      / , menor de idade, AUTORIZO sua participação no IX FESTVERDE que será 

realizado nos dias 16,17 e 18 de agosto no município de Nova Monte Verde - MT e o uso de 

sua imagem em todo e qualquer material entre fotos e documentos, a ser utilizada pelo 

evento na divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no 

exterior, sob qualquer forma e meios, ou sejam, em destaques: (I) out-door; (II) bus-door; 

folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) 

anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) 

mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito da 

imagem de meu filho (a), sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

sua imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 
NOVA MONTE VERDE – MT,  DE JULHO DE 2019. 

 
 
 

  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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