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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  A Prefeitura Municipal de Taquaritinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo está com inscrições abertas para a 3ª edição do Festival “Ziquito” de MPB de 

Taquaritinga. O evento incentiva a criação musical, abre espaço para novos talentos, 

promove o intercâmbio cultural e oferece ao público, um espetáculo de distinta 

qualidade musical. 

1.2. Todos os participantes concordam em liberar gratuitamente o uso da sua imagem bem 

como suas canções para fins de divulgação, por prazo indeterminado. 

1.3. As músicas inscritas deverão ser originais e não plagiadas, considerando-se tanto a 

letra como a melodia. 

1.4. O Festival 2022 será realizado de maneira mista, sendo a primeira etapa online e a 

etapa final presencial e ao vivo, ficando ainda as mídias disponíveis para apreciação 

do público em geral. 

1.5.  Serão premiados: primeiro, segundo, terceiro colocados e melhor composição local. 

1.5.1. Não haverá premiação para melhor canção local, caso esta já esteja entre os três 

primeiros colocados.  

 

2. INSCRIÇÃO  

2.1 O período de inscrição é de 28/10/2022 a 07/11/2022 

2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail do Festival, 

festivalmpb@taquaritinga.sp.gov.br  

2.3 No ato da inscrição o candidato deverá anexar ao e-mail e enviar: 

2.3.1  uma gravação da canção que irá apresentar no Festival, no formato de 

áudio MP3; 

2.3.2 uma cópia da letra; 

2.3.3 cópia do Rg e CPF ou CNH (caso o candidato tenha menos de 18 anos, 

deverão ser anexadas também cópia dos documentos do responsável). 

2.3.4 ficha de inscrição (anexo 1) devidamente preenchida. A ficha de 

inscrição encontra-se também disponível no formato DOC no site da 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga (www.taquaritinga.sp.gov.br).  

  

2.4 Cada compositor poderá inscrever apenas uma canção no Festival.  

2.5 Fica vetada a inscrição de canções já inscritas em edições anteriores. 
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2.6 No caso do compositor ser menor de idade, deverá apresentar uma autorização 

para a participação, assinada por de seu responsável legal. 

2.7 A falta de quaisquer informações relacionadas à inscrição resultará no 

cancelamento da participação do candidato no Festival.  

 

3. PREMIAÇÃO 

1° Colocado: R$ 1.700,00 + Troféu 

2° Colocado: R$ 1.200,00 + Troféu 

3° Colocado: R$ 900,00 + Troféu 

Melhor canção local: R$ 700,00 + Troféu 

 

 

3.1 Os valores das premiações serão passíveis de descontos previdenciários conforme 

legislação vigente. 

3.2 Para recebimento da premiação ficam os ganhadores condicionados a apresentar 

cópias dos seguintes documentos: 

 CPF; 

 PIS PASEP; 

 CARTEIRA DE TRABALHO (NÚMERO E SÉRIE).  

 

 

4. SELETIVA 

4.1. O Festival terá duas etapas, sendo: 1- Etapa de seleção; 2- Etapa Final. 

4.2. Na etapa de seleção serão escolhidas até 07 (sete) músicas das versões enviadas no 

formato MP3. A seleção será realizada por três profissionais de notório conhecimento 

na área musical, indicados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em comum 

acordo com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

4.3. Serão critérios para seleção: letra, melodia e interpretação da canção. Não serão 

levados em consideração aspectos ligados à tecnologia. (Exemplo: Uma gravação de 

estúdio será avaliada da mesma maneira que uma gravação caseira feita com um 

aparelho celular). 

4.4. Na Etapa Final, as 07 (sete) canções selecionadas deverão ser apresentadas em 

formato ao vivo no dia 01/12/2022, no Cine Teatro São Pedro,  
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acompanhadas preferencialmente pela banda oficial do festival. Nessa etapa a equipe 

responsável pelo festival  entrará em contato com os participantes selecionados para 

orientar sobre o formato do evento presencial. 

4.5. As decisões dos jurados serão definitivas, não cabendo aos participantes recursos de 

qualquer espécie.  

4.6. Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

localizada no Cine Teatro São Pedro, Praça Dr. Horácio Ramalho, 125 – Centro, pelo 

telefone (16)3252-7536, pela página oficial no facebook Cultura Taquaritinga, ou pelo 

e-mail do Festival. 

4.7. Os casos omissos serão deliberados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Divulgação do Edital 28/10/2022. 

Período de Inscrição (envio mídias) De 28/10/2022 a 07/11/2022. 

Resultado Primeira Etapa (seleção) 22/11/2022. 

Etapa final – Apresentação Ao vivo 01/12/2022 

 

 

Taquaritinga, 28 de outubro de 2022. 

 

 

 Thiago Rodrigo Duarte 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo 
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FICHA DE INSCRIÇÃO (Anexo 1) 

 Música       
Nome da Música:       

 

 Compositor      
Nome do Compositor:       

RG:          CPF:       

Nome Artístico do Compositor:       

E-mail:         Telefone: (  )       

Endereço:        Cidade:       CEP:      Estado:       

 

Em caso de mais de um compositor preencher campo abaixo: 

Nome Artístico do Compositor:  

RG:          CPF:       

Nome Artístico do Compositor:       

E-mail:         Telefone: (  )       

Endereço:       Cidade:       CEP:      Estado:       

 

 Intérprete      
Nome completo oficial do intérprete:       

RG:         CPF:       

Nome Artístico do Intérprete:       

E-mail:        Telefone: (  )       

Endereço:        Cidade:        CEP:      Estado:       

 

Em caso de mais de um intérprete preencher campo abaixo: 

Nome completo oficial do intérprete:       

RG:          CPF:       

Nome Artístico do Intérprete:       

E-mail:        Telefone: (  )       

Endereço:        Cidade:        CEP:      Estado:       

 

Declaro ainda que a obra supracitada não depende de autorização de terceiro, não se 

encontra registrada em nenhuma Editora, bem como não foi foram objeto de contrato de 

cessão de direitos celebrado com terceiros, e torno-me o único responsável neste momento 

pela prova da veracidade das informações aqui prestadas. 

 

 Taquaritinga,                   de                        de 2022.   
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