
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1ª fase – PRÉ-SELEÇÃO (Você pode inscrever no máximo duas músicas). 
 

● Inscrição gratuita por whatsapp ou email até às 17h do dia 10 de junho. 

Formulário de inscrição on-line:  

https://docs.google.com/forms/d/1AQZ3rHgfwyUXw6RQcT5x-

Ki8NTau2VLMbuowY5TZ4_k/edit 
 

Enviar para whatsapp 35 99714-0559 ou email cultura@buenobrandao.mg.gov.br a 

gravação em MP3 e a letra em arquivo DOC da(s) música(s). 
 

● Em 24 de junho os responsáveis pelas 24 músicas selecionadas serão avisados. Cada 

participante selecionado receberá uma ajuda de custo de R$500,00 a serem pagos 

imediatamente após sua apresentação no festival. 
 

● Critérios de avaliação: 100 pontos para letra, 100 para melodia e 50 para interpretação 

(vocal, instrumental e arranjo). Esse critério é o mesmo para todas as fases. 

● Os selecionados devem confirmar sua participação até 30 de junho, enviando para os 

contatos mencionados acima cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço 

(escaneados ou fotografados com boa resolução e legíveis). 

● Possíveis vagas remanescentes deverão ser preenchidas até 04 de julho.   

● Para definir os 12 que se apresentação dia 15 ou 16, será considerara a distância entre 

o endereço do participante (comprovante de endereço) e o local do evento (Google Maps). 

As 12 menores distâncias, no dia 15. As demais no dia 16. Isso será feito dia 04 de julho, 

e também o sorteio que definirá a ordem de passagem de som e apresentação. 

 

 

2ª fase – CLASSIFICAÇÃO 
 

● Os participantes deverão estar junto ao palco no dia 15 ou 16 para a passagem de som 

que começará às 16h00. Cada participante terá 15 minutos para passar o som.  

● Para a apresentação, propriamente dita, o participante terá 5 minutos para se preparar, 

devendo nesse tempo, obrigatoriamente, apresentar uma música já consagrada do 

repertório da Música Popular Brasileira. 

● Os 10 finalistas serão anunciados na noite do dia 16, com um sorteio que já definirá a 

ordem de apresentação na final, no dia 17. 

 
 

 
 

ESTE É UM RESUMO DO 

REGULAMENTO DO 

FESTIVAL. 
 

Em breve o regulamento, 

na íntegra, estará 

disponível a todos. 

 

INFORMAÇÕES: 

35 99714-0559 whatsapp 

https://docs.google.com/forms/d/1AQZ3rHgfwyUXw6RQcT5x-Ki8NTau2VLMbuowY5TZ4_k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AQZ3rHgfwyUXw6RQcT5x-Ki8NTau2VLMbuowY5TZ4_k/edit
mailto:cultura@buenobrandao.mg.gov.br


3º fase – FINAL E PREMIAÇÃO 
  

● A final será no dia 17 de julho (domingo), às 16 horas, e em seguida a premiação: 
 

As notas da fase classificatória não serão consideradas na fase final, em que os 7 jurados 

darão novas notas, com eliminação de uma maior e de uma menor nota, sendo 

consideradas então apenas as notas de 5 jurados.  
 

● Premiação:          1º lugar R$6.000,00     2º lugar R$3.000,00      3º lugar R$2.000,00  

                                E do 4º lugar ao 10º lugares, R$1.000,00 cada     

                               Os cinco primeiros colocados receberão também um troféu.  
 

● Após a premiação, o 2º colocado deverá fazer uma apresentação de 30 minutos e o 

vencedor do festival, uma apresentação de 60 minutos, com repertórios à própria escolha, 

mas incluindo a música premiada. 
 

 

CRONOGRAMA DO FESTIVAL 
 

Até 14 de junho: inscrições 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 a 22 de junho: seleção dos 24 participantes 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24 de junho: comunicado aos 24 selecionados 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 de junho: prazo para confirmação da participação dos 24 selecionados 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

04 de julho (até 12h00): prazo para preenchimento de vagas remanescentes 
                   definição de quem se apresentará nos dias 15 ou 16 
                   e sorteio para definição da ordem de apresentação e passagem de som 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 e 16 de julho: apresentação dos selecionados 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

17 de julho: final e premiação 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20 a 29 de julho: depósito do valor do prêmio na conta informada no formulário de 
inscrição on-line. 
 

 

Para saber mais sobre a cidade, consulte  

 o site www.buenobrandao.com.br 

Temos também o CAT 

Centro de Atendimento ao Turista 

Whatsapp 35 99725-3663 

(onde funciona também a  

Casa do Artesanato e Escola de Música  

 
                              

Departamento de Cultura 

da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão 

Casarão Villa Ramalho 

Rua Coronel Ramalho, 127 

Tel. (35) 3463-1385 

Whatsapp (35) 99714-0559 
 

BUENO BRANDÃO - MG 

http://www.buenobrandao.com.br/

