
DESCRIÇÃO DO EVENTO 
 
4°Festival de Música Sertaneja de Itararé! 
 
 
Regulamento 
 
 
Das inscrições: 
 
- O período das inscrições será no dia 17 de Abril de 2020 ao dia 30 de Abril de 2020; 
 
- A participação no Festival está condicionada ao preenchimento dos dados do candidato e ao envio do 
vídeo no seguinte link: https://chat.whatsapp.com/ExPkMINaeMYKF9LnNaK1Ja  
 
- Não há faixa etária para participar do Festival; 
 
- Menores de idades deverão estar acompanhados do responsável para a realização dos trabalhos. 
 
 
Das composições: 
 
- Será aceito composições autorais ou cover de outros artistas do gênero sertanejo; 
 
-O candidato poderá participar com 1  composição; 
 
- Será aceita apenas 1 (uma) composição para cada inscrição; 
 
- Os músicos que se declararem autores e compositores das músicas inscritas no Festival, serão 
responsáveis legalmente pela veracidade desta informação; 
 
- A composição deverá ter o seguinte formato: vídeo publicado  com tempo mínimo de 1 (um) minuto, 
áudio de qualidade com o mínimo de interferência externa, podendo ser em capella, dupla, trio, quarteto, 
ou banda com máximo de 6 (seis) integrantes; 
 
- Deverá conter no vídeo publicado a identificação do nome do compositor e nome da música; 
 
- O candidato que enviar o material inaudível será desclassificado; 
 
- As composições finalistas poderão ser utilizadas para divulgação de trabalho do artista e da 
Organização, e servir de portfólio para ambos. 
 
 
Da seleção das composições: 
 
- Uma equipe de seleção composta por técnicos, músicos e professores da área selecionarão as 
composições finalistas; 
 
 
- A equipe de seleção adotará os seguintes critérios de avaliação das composições: Melodia, letra, 
interpretação, afinação e autenticidade; 
 
 
- Serão selecionados 10 (dez) finalistas, que serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura de Itararé 
no dia 01 de maio de 2020. 

https://chat.whatsapp.com/ExPkMINaeMYKF9LnNaK1Ja


Da fase final: 
 
- Os 10 (dez) finalistas terão seus vídeos postados nas redes sociais da Prefeitura de Itararé no dia 01 de 
maio de 2020 e, até o dia 15 de Maio de 2020, os 3 (três) finalistas mais curtidos receberão a premiação; 
 
- A divulgação dos 3 (três) ganhadores será no dia 15 de Maio de 2020 publicados oficialmente no site da 
Prefeitura de Itararé e em duas redes sociais. 
 
Da premiação: 
 
- Os 3 (três) ganhadores conforme postagens mais curtida nas redes sociais da Prefeitura de Itararé. 
 
Prêmio: Uma gravação da composição no Multisom Stud1ioX, com mixagem e masterização e um Web 
Clip no Studio.  
 
Tanto a Gravação da música quanto o Web Clip serão realizados no endereço do Studio,  rua Eduardo 
Martins, 407, Centro, Itararé/SP 
 
 
Das disposições finais: 
 
- Os ganhadores terão 5 dias úteis para fazer contato para o agendamento do inicio do seu processo de 
gravação; 
 
- Os agendamentos serão feitos com prévia antecedência e com a disponibilidade do Studio; 
 
- Caso os ganhadores não sejam da cidade de Itararé terão que arcar com as despesas de translado; 
 
- Todos os músicos envolvidos na gravação final (os que irão executar os instrumentos para o ganhador), 
serão de total responsabilidade do ganhador. 
 
- Após adentrar ao estúdio, o candidato estará inteiramente sujeito a forma de trabalho do produtor e 
equipe do Multisom Stud1ioX; 
 
- Não será admitido interferência de produtor externo, a não ser que este seja liberado pelo produtor do 
Studio; 
 
- Os ganhadores serão orientados diretamente pelo produtor do Multisom Stud1ioX quanto à forma de 
trabalho de ambos para o melhor resultado; 
 
- Após o término 4° Festival de Música Sertaneja de Itararé e entrega dos materiais, o estúdio não se 
compromete com a divulgação particular do ganhador, essa será de responsabilidade do mesmo. 
 


