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   FESTGOSPEL (FESTIVAL DE CALOUROS GOSPEL) 

CRITÉRIOS E REGULAMENTO 

Compreendendo a importância dos festivais de música Gospel na construção da narrativa 

musical local, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, no uso de suas 

atribuições legais, tornam público o regulamento do FESTGOSPEL (FESTIVAL DE 

CALOUROS GOSPEL), que regulamenta o processo de inscrição e seleção de cantores para 

participarem de competição dos que residem em Rondon do Pará/PA. 

 
1. FINALIDADE 
1.1. O festival tem como objetivo alcançar todo cidadão rondonense com faixa 
etária de 13 (treze) anos acima, com finalidade primordial de incentivar o 
desenvolvimento da cultura gospel musical local, identificar, revelar talentos 
musicais e promover a socialização por meio da música gospel; 
1.2. O festival pretende homenagear os cantores que tem ou tiveram uma 

grande importância na música gospel no município, homenageando a cada 

ano um cantor, compositor ou músico com o seu nome no troféu e um vídeo 

contando a sua trajetória artística; 

1.3. Neste FESTGOSPEL (FESTIVAL DE CALOUROS GOSPEL), o homenageado será o 

músico, e cantor e Professor Carlos Alberto Pinheiro Silva, mas conhecido 

como Professor Pinheiro. 

 
 
2. DA INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão inscrever-se no  FESTGOSPEL interpretes mesmo quem tenha 
participado de outras edições de festivais do município de Rondon do Pará, 
em conjunto ou solo, cujas músicas estiverem escritas em língua portuguesa, 
sendo de tema livre não havendo, portanto, divisão de categorias; 
2.2. Os participantes poderão inscrever-se no FESTGOSPEL apenas na 
modalidade Gospel; 
2.3. Não poderão participar do FESTGOSPEL, profissionais da música que 
gravaram E.P. ou CD, ou outros já lançados no mercado e considerados 
cantores profissionais não poderão concorrer; 
2.4. As inscrições do festival serão gratuitas e ocorrerão no período de 13 a 
18 de outubro de 2022, das 8h às 12h e das 14h30min às 20h30min de 
segunda a quinta-feira e pela sexta-feira das 8h a 12h, na Escola Municipal de 
Música Antônio Soares de Alcântara Filho situada, à rua Bela Vista, S/N, 
Bairro de Jaderlandia (Antigo Creche Pequeno Polegar).  
2.5. O preenchimento de todos os campos é indispensável; 
2.6. Deverão ser anexados no momento da inscrição: 
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a)Cópia da Cédula de Identificação –RG (Registro Geral); 
b)Termo de Autorização devidamente preenchido para o caso de participante 
com idade inferior a 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição na escola de 
música disponibiliza esse documento; 
c)Comprovante de residência, com endereço e nome legível, expedido nos 
últimos 60 (sessenta) dias, de energia, água ou telefone (fixo ou celular); 
d)Cópia da letra da música devidamente identificada com o nome do autor, 
interprete, redigida em papel A4; 
2.7. O formulário deverá ser preenchido em sua totalidade para assegurar a 
participação na primeira fase da seleção; 
2.8. Está de acordo com o regulamento em sua totalidade. 
 
3.DA SELEÇÃO PRÉVIA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. Seleção Prévia: 
3.1.1. Os inscritos serão pré-selecionados pela Comissão de Seleção Prévia 
da Música Gospel (professores de arte, músicos e instrutores da escola de 
música) observando os critérios de afinação, timbre, dicção e desenvoltura 
(presença  de palco) do concorrente; 
3.1.2. Dos inscritos com toda a documentação entregues no ato da inscrição, 
serão selecionadas apenas 12 (doze) pela seleção prévia gospel que 
acontecerá no dia  21 de outubro de 2022, com horários das 14h30min às 
21h, seguindo a ordem de chegada, e dia 22 de outubro de 2022, com 
horários de 15h às 20h, na Escola Municipal de Música Antônio Soares de 
Alcântara Filho situada, à rua Bela Vista, S/N, Bairro de Jaderlandia (Antigo 
Creche Pequeno Polegar).  
3.1.3. A interpretação do concorrente que não atender os requisitos citados 
nos subitens anteriores será eliminada e não poderá participar do certame; 
3.1.4. Serão desclassificados os participantes na seleção prévia as músicas 
cujo conteúdo seja grosseiro, que em sua letra contenha palavras de baixo 
calão, ou que de alguma forma expresse preconceito ou discriminação, que 
tenham teor sexual e transgrida os princípios morais, sociais, étnicos, gêneros 
e religiosos. Também não será permitida apologia ao uso de violência e/ou 
drogas; 
3.1.5. A lista da seleção prévia dos concorrentes classificados a se 
apresentarem no FESTGOSPEL será publicada no dia 25 de outubro de 2022 
pelo site  oficial da prefeitura municipal de Rondon do Pará, e nos principais 
meios de comunicação do município; 
3.1.6. As músicas deverão ser de terceiros, desde que resguardados 
todos os direitos autorais; 
 
4. DAS APRESENTAÇÕES 
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4.1. As apresentações do FESTGOSPEL acontecerão em duas etapas, sendo 
classificatória e eliminatória: 
4.1.1. Primeira etapa e única acontecerá no dia 11 de novembro de 2022 com 
início a partir das 19 horas, na Praça das Oliveiras; 
4.1.2. Serão realizadas apresentações dos 12 candidatos e suas respectivas 
músicas selecionadas no ato da inscrição, sendo cada um individualmente 
avaliado pela comissão de jurados, onde serão vencedoras do Festival de 
Calouros Gospel  06 (seis) apresentações, para o segundo dia 12 de 
novembro de 2022, segundo ordem de classificação; 
4.2. Não serão admitidas apresentações com fogo, água, ou objetos que 
possam prejudicar ou danificar o palco, agredir ou causar riscos à platéia ou 
ao ambiente; 
4.3. O concorrente deverá comparecer na data e horários predefinidos para as 
apresentações com antecedência mínima de 1 (uma) hora antes da sua 
apresentação, caso não compareça no momento de sua chamada pela 
comissão organizadora, o mesmo será desclassificado; 
4.3.1. Caso não compareça sem justificativa plausível, o candidato não poderá 
participar do festival no ano subsequente; 
4.4. Os concorrentes com idade inferior a 18 (dezoito) anos deverão nos 
dias de inscrição, da Seleção Prévia, ensaios e apresentações, 
apresentar Termo de Autorização devidamente assinado pelo pai, mãe 
ou outro responsável legal; 
 
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 
5.1. No dia das apresentações os candidatos serão avaliados por comissão 
julgadora; 
5.1.1. A Comissão Julgadora avaliará o desempenho dos candidatos nos 
quesitos e pontuações abaixo relacionados: 
a)Afinação –Importância 1: de 06 a 10 pontos; 
b)Timbre –Importância 2: de 06 a 10 pontos; 
c)Dicção (pronúncia)–Importância 3: de 06 a 10 pontos; 
d)Desenvoltura (presença de palco) – 06 a 10 pontos; 
5.1.2. Cada membro do corpo de jurados registrará notas inteiras, individuais 
e sigilosas aos concorrentes; 
5.1.3. A pontuação final será dada pela soma das notas de cada jurado; 
5.1.4. Em caso de empate, será observada a ordem de importância nos 
subitens acima citados em que o quesito Afinação é a maior importância como 
desempate; 
5.2. As manifestações do público não serão consideradas pelo júri para 
avaliação; 
 
6. BANDA DO FESTIVAL  
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6.1. A organização do FESTGOSPEL colocará à disposição dos concorrentes 
classificados uma BANDA BASE GOSPEL para ensaios e apresentação; 
 
7. DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 
7.1. Composição e Atribuições da Comissão de Organização: 
7.1.1. A comissão será composta por 04 membros vinculados e/ou indicados 
da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, que será 
responsável pela gestão organizacional do evento e fiscalização do mesmo, 
buscando como meta a legalidade de cada ato presente neste Regulamento; 
7.1.2. Escolher os membros das demais comissões enumeradas neste 
regulamento; 
7.1.3. Definir data, horário e local dos ensaios e evento; 
7.1.4. Aferir as inscrições dos concorrentes; 
7.1.5. Decidir acerca das demais situações que surgirem no decorrer deste 
processo. 
 
8. DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 
8.1. Composição e Atribuições da Comissão: 
8.1.1. A comissão de Julgamento será composta por 04 (quatro) membros que 
serão responsáveis em atribuir as notas individualmente à cada participante, 
eliminando ou classificando os candidatos; 
8.1.2. A comissão de julgamento deverá ser composta por membros da 
comunidade artística como: músicos, produtores artísticos e personalidades 
ligadas à cultura gospel em geral; 
8.1.3. A comissão poderá a qualquer tempo punir o participante com exclusão 
em casos de práticas ofensivas ao público, membros da comissão e 
organização do evento; 
 
9. DOS ENSAIOS 
9.1. Uso da banda base Gospel e Secular: 
9.1.1. Visando facilitar os trabalhos da banda base Gospel  durante os ensaios 
e apresentações, é necessário que os arranjos e tonalidades das músicas 
classificadas, sejam mantidos e apresentados exatamente conforme foram 
encaminhados para o processo seletivo, não perdendo a sua originalidade e 
conteúdo. 
9.2. Ordem de ensaios: 
9.2.1. Serão previamente definidos por sorteio com a presença dos 
concorrentes os horários dos ensaios e das apresentações no dia 26 de 
outubro de 2022, com definição da comissão do evento com horário de 19h, 
na Escola de Música, a serem marcados com todos; 
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9.2.2. O concorrente deverá comparecer ao local de ensaio com antecedência 
mínima de 30 minutos. O atraso ou não comparecimento injustificado será 
punido com a exclusão do mesmo. 
 
10. DA ESTRUTURA DO EVENTO 
10.1. Para o evento, será disponibilizada sonorização, iluminação, palco e 
camarim; 
10.2. Caso o participante necessite de outros equipamentos diversos 
daqueles disponibilizados, deverá apresentar solicitação por escrito, com 
antecedência mínima de até 07 (sete) dias uteis da realização do festival, com 
descrição dos equipamentos musicais que pretende inserir no palco, ficando a 
critério da comissão de organização a sua aceitação; 
 
11. DA PREMIAÇÃO 
11.1. As 12 músicas classificadas para cada noite, concorrem à seguinte 
premiação, obedecidos os requisitos dos itens 4 e 5 deste edital: 
 
 1º LUGAR -R$: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e um violão; 
 2º LUGAR -R$: 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
 3º LUGAR -R$: 1.000,00 (mil reais); 

 
11.2. Da apuração: 
11.2.1. Atribuídas as notas às apresentações, cada membro da comissão 
julgadora encaminhará sua planilha com o somatório individual das notas, 
devidamente assinada à comissão organizadora, contendo os resultados a 
serem divulgados. 
11.3. Divulgação do resultado: 
11.3.1. O resultado do Festival será divulgado no mesmo dia de realização, 
após a apresentação de todos os concorrentes do dia 11 de novembro de 
2022  quanto no dia de 12 de novembro de 2022; 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1. Das omissões normativas: 
12.2. Os casos omissos neste regulamento serão soberanamente resolvidos 
pela comissão organizadora do FESTGOSPEL. 
12.3. Livre expressão: 
12.4. Fica garantido o direito a livre expressão de qualquer um dos 

concorrentes, exceto no destrato público, ao evento ou qualquer um dos 

concorrentes, bem como à comissão organizadora, às instituições, entidades 

afins, patrocinadores e demais pessoas envolvidas na organização do festival, 

sob pena de eliminação, da canção e seus representantes; 
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13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. A simples inscrição do participante já pressupõe a aceitação e 
concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como 
contrato de adesão; 
13.2. Em se tratando de pessoa com deficiência física, deverá ser comunicado 
por escrito à comissão organizadora caso haja necessidade de tratamento 
especial ou facilitação da mobilidade do participante; 
13.3. Todas as despesas com deslocamento, transporte, hospedagem, 
alimentação, encargos legais e impostos, taxas, contribuições ou outros 
recolhimentos deverão ser arcadas pelo próprio(s) participante(s) inscrito(s); 
13.4. Não serão analisadas as inscrições que deixarem de cumprir com as 
exigências dos itens anteriores; 
13.5. Sobre o FESTGOSPEL, os direitos de imagem, som e outros materiais 
que forem produzidos durante o evento, incluindo fotografias, filmagens, 
gravações de som, serão de direito da organização do evento, não cabendo 
aos concorrentes ressarcimentos devido a sua participação. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
OBS: TODOS OS CLASSIFICADOS RECEBERÃO TROFÉUS; OS NOVE 
ELIMINADOS DA APRESENTAÇÃO RECEBERÃO TROFÉU DE 
PARTICIPAÇÃO E OS TRÊS CLASSIFICADOS SERÃO TROFÉUS DE 1ª AO 
3º LUGAR. 
 
 
 


