
EDITAL DO CONCURSO “O TALENTO MORA AO LADO” 

MODALIDADE CANTO / 1ª EDIÇÃO 2019 

 

O Centro Cultural Ataíde Ócios e Ofícios abre inscrições para a primeira edição em 2019 do 

concurso “O TALENTO MORA AO LADO”, para divulgar os “artistas anônimos” que residem no 

bairro e bairros vizinhos ao endereço onde se situa o Centro Cultural.  

O concurso é aberto às inúmeras formas de interpretação popular da música brasileira e 

internacional, de vários ritmos e estilos. 

Podem se inscrever pessoas que residam no bairro Cidade Nova e região, de acordo com o 

regulamento a seguir. 

REGULAMENTO 

I - DATAS E ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º - O concurso “O TALENTO MORA AO LADO” será realizado no período de 26 de agosto 

a 28 de novembro de 2019, no bairro Cidade Nova e região, na cidade de Belo Horizonte. 

Art. 2º - O concurso será realizado pelo Centro Cultural Ataíde Ócios e Ofícios, com a produção 

de Ninho Mathias e a parceria com a Melody Maker Escola de Música. 

Art. 3º – Das datas e prazos do concurso 

• 26/08 a 19/09/2019 – Inscrições e envio de material para a fase eliminatória. 

Horário das inscrições: 14 às 18 h, segunda a sexta-feira. 

Local: Avenida José Cândido da Silveira, 853 – Cidade Nova. 

• 15/10/2019 – Divulgação dos semifinalistas do concurso. 

O resultado para as semifinais será divulgado no site www.ataideocioseoficios.com . 

• 14/11/2019 – Semifinal do concurso que será realizada entre 20 e 21h. 

Ao final do evento da semifinal serão anunciados os finalistas do concurso. 

• 28/11/2019 – Final do concurso que será realizada entre 20 e 21h. 

Ao final do evento serão anunciados os três primeiros lugares vencedores do concurso. 

Todas as etapas e fases eliminatórias serão realizadas no Centro Cultural Ataíde Ócios e Ofícios. 

II – PRÉ-REQUISITOS 

Art. 4º - As pessoas inscritas deverão ser amadoras, não podendo apresentar-se de forma 

autoral. Deverão ter idade igual ou superior a 18 anos. Do mesmo modo, as pessoas que 

irão concorrer não poderão ter um trabalho reconhecidamente profissional, ainda que de 

intérprete. O profissionalismo não captado pela comissão julgadora ou de triagem poderá 

ser objeto de denúncia por escrito, por parte dos concorrentes classificados, uma vez que 

instruído o documento como prova suficiente, impreterivelmente até 2 horas antes do 

início da fase final. 

http://www.ataideocioseoficios.com/


II - INSCRIÇÕES 

Art. 5º - As inscrições terão início em 26 de agosto de 2019 com término no dia 19 de setembro 

de 2019, de segunda à sexta, das 14 às 18 horas. 

Art. 6º - A inscrição é gratuita. 

Art. 7º – Para inscrever-se, o candidato deverá: 

• Comparecer pessoalmente ao Centro Cultural Ataíde Ócios e Ofícios localizado à 

Avenida José Cândido da Silveira, 853 – Bairro Cidade Nova. BH/MG.  

• Preencher a ficha de inscrição própria do evento, indicando a música que irá executar 

nas eliminatórias. 

• Preencher o termo de uso dos direitos de imagem e voz para trabalhos de divulgação do 

evento e acervo do Centro Cultural Ataíde Ócios e Ofícios e seus parceiros.  

• Apresentar original e cópia do documento de identidade; 

• Enviar o arquivo de um vídeo com a interpretação da música escolhida para a seleção 

da semifinal dentro dos seguintes padrões:  

a) O envio do vídeo será feito no e-mail ataídeocioseoficios@gmail.com através do 

WeTransfer. 

b) O candidato deverá identificar em seu vídeo: o seu nome, número de inscrição, nome 

da música.  

Exemplo: Meu nome é Ana Maria Silva, nº de inscrição 003 e a música que irei 

apresentar é “Como nossos pais”.  

O vídeo deverá ser de 3 minutos no máximo, privilegiando o canto. 

III - SELEÇÃO 

Art. 8º - A curadoria do projeto formada por profissionais da área artística, selecionada pela 

comissão organizadora do projeto especialmente para este fim, escolherá até 10 (dez) pessoas 

do total de inscritos, para concorrerem à semifinal. Para a final, estarão concorrendo aos três 

primeiros lugares, somente 05 (cinco) dos selecionados. 

Art. 9º - As músicas inscritas em material que a comissão julgadora entenda não estar de acordo 

com o regulamento ou gravações em más condições no aspecto audível serão automaticamente 

desclassificadas. 

Parágrafo Primeiro: Os participantes deverão apresentar comprovante de residência em seu 

nome, no ato do preenchimento da ficha de inscrição. Aos selecionados para a semifinal será 

comunicada pela produção a sua participação na data de apresentação. 

IV - DAS APRESENTAÇÕES 

1) Na apresentação, o candidato poderá: 

a) Cantar e tocar; 

b) Cantar e ter um músico somente para acompanhá-lo; 

c) Cantar em cima de uma base instrumental ou playback; 

d) Cantar Acappella 
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2) Se o candidato tocar e cantar, serão avaliadas somente a sua habilidade vocal. O tocar um 

instrumento não entra na avaliação para classificação. 

Art. 10º - Das eliminatórias, semifinais e finais: 

a) Os inscritos não participarão ao vivo das eliminatórias. Essa fase ficará a cargo da produção 

do concurso “O TALENTO MORA AO LADO” através de análise dos vídeos enviados. 

b) Os classificados para a semifinal participarão de um evento no Centro Cultural Ataíde Ócios e 

Ofícios, localizado na avenida José Cândido da Silveira, 853, no bairro Cidade Nova, no dia 14 

de novembro de 2019, às 20h.  

c) Já os finalistas do concurso “O TALENTO MORA AO LADO” participarão de outro evento que 

será realizado no dia 28 de novembro de 2019, no mesmo local e horário. 

d) Em todos os eventos, os classificados terão sob sua inteira responsabilidade o 

comparecimento ao local da apresentação com uma hora de antecedência. A passagem de som 

e sua apresentação deverão ter um tempo total de no máximo 15 minutos a ser observados 

rigorosamente sob pena de desclassificação sumária, em caso de atraso de sua 

responsabilidade.  

e) Do mesmo modo, cada candidato ficará responsável por trazer o instrumento que 

acompanhará a sua apresentação (se for o caso) e que deverá estar previamente regulado para 

facilitar a troca no palco.  

e) A ordem das apresentações seguirá a ordem do número de inscrição. 

V - JÚRI: 

Art. 11º - A comissão julgadora será formada por profissionais ligados à música, escolhidos pela 

comissão organizadora. 

 Art. 12º - Quesitos para avaliação:  

a) Interpretação pessoal; 

b) Expressão;  

c) Afinação; 

d) Presença de palco. 

Art. 13º - Das decisões do júri não cabe qualquer recurso. 

 

VI - PRÊMIOS: 

Art. 14º - Serão premiadas as melhores interpretações totalizando R$1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais).  

Art. 15º - Prêmios: 

1º lugar: R$ 500,00 em dinheiro + bolsa de estudo de 50% para o curso de canto ou violão com 

duração de 3 meses*; 

2º lugar: R$ 400,00 em dinheiro +bolsa de estudo de 40% para o curso de canto ou violão com 

duração de 3 meses*; 



3º lugar: R$ 300,00 em dinheiro +bolsa de estudo de 30% para o curso de canto ou violão com 

duração de 3 meses*. 

 

* Bolsas de estudo válidas para o curso de canto ou violão com aulas em grupo, para 

matrículas realizadas até o dia 02 de janeiro de 2020, em turmas de segunda a sexta-feira 

nos turnos manhã, tarde ou noite. Sujeito a disponibilidade de vagas de acordo com idade 

e nível musical. 

 

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

a) O ato da inscrição dos participantes implica o cumprimento e a aceitação integral de todos os 

termos do presente regulamento, valendo como contrato de adesão. 

b) Fidelidade nas informações fornecidas; 

c) Autorização para utilização da imagem para promoção e publicidade e possível gravação de 

o DVD do concurso para o Centro Cultural Ataíde Ócios e Ofícios e parceiros. 

d) A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, desclassificar o 

concorrente que não cumprir qualquer uma das disposições do presente regulamento, em todas 

as suas etapas, incluindo o desrespeito às datas e horários para apresentações, com 

ressarcimento pelo concorrente dos danos causados à Comissão Organizadora. 

e) Os casos omissos no presente regulamento serão solucionados pela Comissão Organizadora 

tendo como critério à equivalência dos mesmos direitos a todos os concorrentes, não cabendo 

qualquer recurso contra suas decisões.  

f) As decisões da Comissão Organizadora são soberanas, inquestionáveis e irrecorríveis, não 

cabendo qualquer tipo de recurso contra o resultado do julgamento. 

 

 

 

A comissão organizadora. 

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019. 

 


