
Itajubá, 04 de maio de 2015. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - MG 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

I FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA SERTANEJA  
“Troféu Zé Campeiro”  

 
 

 
OBJETIVO 

 
O Objetivo do “I Festival De Interpretação da Música Sertaneja” é resgatar as 
raízes musicais do município, incentivar os intérpretes da Música Sertaneja no 
Estilo Raiz e favorecer a presença da cultura popular.  
 

 
REGULAMENTO DAS INSCRIÇÕES  
 

• PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: De 15 de junho a 17 de Julho de 2015.  
• Os participantes poderão se inscrever no Festival, entregando a ficha de 

Inscrição na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Avenida Jerson 
Dias nº500 – Bairro Estiva, de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 
18h, ou enviando e-mail para secut.itajuba@gmail.com, colocando no 
assunto “Inscrição para o Troféu Zé Campeiro”. 

• Serão disponibilizadas 30 vagas para as apresentações.  
• As 30 primeiras pessoas que se inscreverem terão direito a se 

apresentar. 
• A ficha de inscrição e o regulamento estarão disponíveis na sede da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e no site da Prefeitura 
Municipal de Itajubá. http://www.itajuba.mg.gov.br/secut  
 

• A ficha de inscrição deverá ser preenchida de forma legível;  
• A inscrição é gratuita;  
• Não serão aceitas inscrições que não estiverem corretamente 

preenchidas ou com dados incompletos e que não atendam as 
determinações do Regulamento;  

• Não serão aceitas músicas repetidas;  
• Não poderão ser inscritos pot-pourris e nem músicas inéditas.  
• A participação do I FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA 

SERTANEJA poderá ser: individual, dupla ou trio.  
• A Ficha de Inscrição preenchida deverá ser acompanhada da seguinte 

documentação:  
 

mailto:secut.itajuba@gmail.com


a) Autorização para participar se o candidato for menor de idade;  
b)Termo de autorização de uso de imagem.  

 
 
 
DOS CRITÉRIOS E PARTICIPAÇÃO  

 
 

• A participação do “I FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA 
SERTANEJA” é livre para maiores de 12 anos.  

• Poderá concorrer no I FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA 
SERTANEJAde 2015, moradores residentes neste País;  

• As músicas interpretadas deverão, obrigatoriamente, ser no estilo 
sertanejo raiz;  

• Serão permitidos os acompanhamentos dos seguintes instrumentos: 
violão de 06 cordas, violade 10 cordas, Acordeom;  

• A nota atribuída pelo júri para cada música interpretada é soberana, não 
podendo o calouro concorrente contestar, protestar ou criar situações 
conflitantes;  

 
DA APRESENTAÇÃO  
 

• Só participarão no dia 18 de julho de 2015, os participantes inscritos 
regularmente no festival;  

• As apresentações se iniciam às 10h, sendo que a ordem das 
apresentações será dada por sorteio realizado no horário do evento. 

• Serão premiados os 05 (cinco) primeiros classificados pelo júri;  
• Não será permitido se dirigir ao público ou a mesa julgadora, quando já 

adentrado ao palco, porém serão toleráveis ajustes de microfones e 
instrumentos;  

• Será concedido o tempo de 08 (oito) minutos ao(s) intérprete(s), a contar 
da entrada no palco, para ajustes de microfones e instrumentos, durante 
este tempo poderá ser apresentada uma música, porém esta não será 
usada para avaliação;  

• Os itens a serem julgados são: AFINAÇÃO, RITMO, DICÇÃO, 
HARMONIA, ARRANJO;  

 
 
DA PREMIAÇÃO:  
 

• A premiação será assim distribuída:  
 
1º lugar:R$ 1000 reais + troféu  
2º lugar:R$ 600 reais + troféu  
3º lugar: R$ 400 reais + troféu  
4º lugar: R$ 300 reais + troféu  
5º lugar: R$ 200 reais + troféu  



6º ao 10º lugares: troféu 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

• A simples inscrição no I FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA 
SERTANEJA, já pressupõe a aceitação e concordância com todos os 
termos do presente regulamento.  

• Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela 
Comissão Organizadora, não cabendo qualquer recurso contra suas 
decisões.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massoud Nassar Neto 
Secretario Municipal de Cultura e Turismo 


