
O Fes%val Condor EnCanto tem como obje%vo es%mular a prá%ca do canto e o estudo da Música sem
limites de idade. Como parte da programação alusiva ao Aniversário do Município, este fes%val
oportuniza os “pequenos e grandes cantores” a subirem ao placo e apresentarem canções, valorizando
as habilidades musicais do próprio povo condorense. O intuito do Fes%val é seguir a origem deste
termo, que remete a festa e não a compe%ção. Por isso, ao invés de concorrer a prêmios, todas as
músicas selecionadas na triagem apresentarão no palco e receberão a importância de R$ 150,00.

1 – DOS OBJETIVOS
1.1 – Apresentar, através da música, culturas da infância, adolescência e juventude, presentes no
co%diano dos condorenses;
1.2 – Incen%var pessoas a buscarem aprender Música, bem como aperfeiçoamento musical para a
prá%ca o canto;
1.3 – Possibilitar o encontro de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que têm o
canto como prá%ca comum.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão se inscrever no Fes%val pessoas residentes em Condor, com faixa etária mínima de 7
anos, completos até o dia 13 de maio de 2020.

2.2 – As inscrições não têm limite de par%cipantes, podendo ser individual, dupla ou grupos com mais
de dois par%cipantes. Contudo, é importante lembrar que a premiação de R$ 150,00 será concedida
por música, não por par%cipante.

2.2 – Os inscritos deverão optar, no ato da inscrição, pela categoria na qual pretendem par%cipar:
a) Música Cristã
b) Música Sertaneja
c) Música Gaúcha
d) Música Internacional
e) Música Pop Nacional

2.3 – O par%cipante poderá inscrever quantas músicas desejar, porém somente uma será selecionada
na triagem, para apresentação no FesJval.

2.4 – Caso haja um número pequeno de inscrições em uma categoria, serão man%das estas inscrições e
as vagas remanescentes serão des%nadas à categoria com maior número de inscritos.
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2.5 – O Fes%val Condor EnCanto contará com duas fases: triagem e apresentação.
a) A triagem consiste na seleção de 5 (cinco) par%cipantes por categoria, e será realizada através

da análise dos vídeos enviados por WhatsApp, no momento da inscrição. Não serão revelados
os nomes dos inscritos, somente daqueles selecionadospara a apresentação no FesJval.

b) A apresentação em público, no dia do Fes%val Condor EnCanto, será realizada no dia 14 de
maio, par%cipando da apresentação somente os selecionados na triagem. Nesta ocasião, a
música será acompanhada pela equipe de professores da EducaSom Escola de Música. Haverá
passagem de som e ensaio com os cantores, em horários a combinar.

c) Em caso de algum par%cipante desejar tocar instrumento musical junto com o canto, no dia do
Fes%val, poderá fazê-lo, porém, nesse caso a banda acompanhadora não irá par%cipar da
música pois não haverá tempo de ensaiar com instrumentos, visto que o foco do Fes%val é a
voz.

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 – As inscrições serão realizadas exclusivamente por WhatsApp, para o número
(55) 9 8408 7978.

3.2 – Deverão constar no envio um vídeo e uma foto da ficha de inscrição (disponível no Anexo 1)
devidamente assinada pelo responsável.

a) O vídeo deverá ter no máximo um minuto e nele deverá aparecer o candidato (ou candidatos)
interpretando parte da música que pretendem cantar no dia do Fes%val. Obrigatoriamente,
deverá aparecer o rosto de todos os candidatos e a música poderá ser em playback,
acompanhada por instrumento ou a cappella. O vídeo pode ser simples, gravado por celular.

b) A foto da ficha de inscrição pode ser enviada como imagem (fotografia) pelo whats, porém
deve aparecer os dados preenchidos e a assinatura dos responsáveis

c) A inscrição pode ser realizada por qualquer pessoa e só será efe%vada mediante o envio do
vídeo e da foto da ficha assinada.
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4 – DA PREMIAÇÃO
4.1 – O Fes%val Condor EnCanto não tem caráter compe%%vo, portanto, todas as músicas
apresentadas receberão prêmios em dinheiro, no valor de R$ 150,00.

4.2 – Além dos prêmios em dinheiro, cada música receberá troféus de par%cipação no Fes%val
Condor EnCanto.

4.3 - Como forma de incen%var o público a valorizar os cantores, será des%nado o valor de R$
150,00 para a Melhor Torcida. A avaliação será feita por uma Comissão anônima, que só será
apresentada ao final do Fes%val.

5 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O FESTIVAL CONDOR EnCanto
5.1 – O Fes%val Condor EnCanto é uma realização da EducaSom Escola de Música. A
Administração Municipal Condorense e a Comissão Organizadora da Expocon não respondem e
não se responsabilizam pela condução do Fes%val. Questões que surjam em decorrência deste
edital poderão ser respondidas, bem como outras informações, por meio do telefone/WhatsApp
(55) 9 8412 8904.
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Assinale a categoria (apenas uma): 

q Música Cristã
q Música Sertaneja
q Música Gaúcha
q Música Internacional
q Música Pop Nacional

Nome do par%cipante e responsável (individual, dupla ou mais de dois cantores. Se houver mais de 

cinco cantores, adicionar uma folha extra em anexo).

1.__________________________________ - Responsável:________________________________ 

2.__________________________________ - Responsável:________________________________ 

3.__________________________________ - Responsável:________________________________ 

4.__________________________________ - Responsável:________________________________ 

5.__________________________________ - Responsável:________________________________

Nome da canção a ser interpretada:

___________________________________ - Compositor: _________________________________ 

Autorização de uso de imagem (preenchida pelo responsável. Cada cantor deverá enviar cópias 

desta autorização).

Eu, _____________________________, inscrito sob o CPF número _______________________ e 

RG ______________________, autorizo a EducaSom Escola de Música a divulgar som e imagem de 

_____________________________________ (nome do cantor), desde que estritamente 

relacionado ao Fes%val Condor EnCanto/2020.

______________________________ 
Assinatura do Responsável
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FICHA DE INSCRIÇÃO


