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Edital 06/2022/GS/SEMEC-QUERÊNCIA/MT 

                                          
Divulga o regulamento do "Festival da 
Canção 2022 de Querência - MT". 

 
O "Festival da Canção 2022 de Querência - MT " é um festival de interpretação, voltado a todos 

os gêneros e estilos da música popular brasileira e tem como objetivo fazer o intercâmbio e troca de 

experiências entre os agentes culturais da música.  É democrático e motivador da cultura e 

cidadania, onde associações, escolas, instituições públicas, empresas, Igrejas e músicos 

independentes possam mostrar seus trabalhos a familiares, comunidade e região, sendo assim a 

Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura, resolve: 

 

1. Dos Objetivos 

1.1. Promover o "Festival da Canção 2022 de Querência - MT " como um evento democrático 

de ampla participação popular que incentive a prática da arte da Música, contribuindo para 

a difusão cultural e desenvolvimento regional. 

 

2. Da Comissão Organizadora 

2.1. A organização desta ação está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 

Desporto, Lazer e Cultura. 

2.2. A Comissão Organizadora tem como funções específicas: 

2.2.1. Deliberar sobre o edital; 

2.2.2. Divulgar o edital para a comunidade de forma ampla e transparente; 

2.2.3. Dirimir dúvidas que por ventura apareçam; 

2.2.4. Deliberar sobre casos não previstos neste Edital; 

2.2.5. Acompanhar o recebimento das inscrições; 

2.3. A Comissão Organizadora é composta pelos seguintes membros: 

2.3.1. Rosita Maria Hahn; 

2.3.2. Alline Gomes Ferreira Souza dos Santos 

2.3.3. Elisangela Cozer Camargo; 

2.3.4. Mauricio Woichekoski 

2.3.5. Mônica Carrasco Tonolo; 

2.3.6. Rosane Staub Santin; 

2.3.7. Tatiana Mesquita 

2.4. O Espaço Cultural Fonte do Aprendiz tem como função 

2.4.1. Orientar e auxiliar nas inscrições; 

2.4.2. Articular e subsidiar a Comissão Organizadora com as informações necessárias para 

que a mesma possa exercer as suas funções. 

 

3. Do Cronograma 

3.1. As etapas da ação respeitarão o seguinte cronograma: 

 

 

 

 



 

 

 
Rua Itelvino Trevissol, n°128  Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1710/3529-2046 

CEP 78.643.000 Querência – MT email: educação@querencia.mt.gov.br 

 

 

 
Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 

CNPJ 37.465.002/0001-66 
 

 

 

ETAPA Data 

Inscrição De 01  a 29 de Julho 

Envio do vídeo com a interpretação Até  02 de Agosto 

Eliminatória (através do vídeo) 05 de Agosto 

Edital de classificados 08 de Agosto 

Recursos 09 e 10 de Agosto 

Edital de habilitados 12 de Agosto 

Festival da canção Fase Classificatória Infantojuvenil e Gospel 26 de Agosto 

Festival da canção Fase Classificatória Adulto 27de Agosto 

Festival da canção Fase Final 28 de Agosto 

Edital de Premiados 31 de Agosto 

 

4. Das Inscrições 

4.1. Poderá se inscrever qualquer cidadão residente no município de Querência ou de outro 

município do estado de MT; 

Para ser habilitado o inscrito deverá preencher e enviar a ficha online disponibilizada no site 

www.querenciamt.gov.br e redes sociais da SEMEC, Espaço cultural Fonte do Aprendiz ou no 

endereço https://docs.google.com/forms/d/15DUOIzaetCCN6BLO-DAwxy7-

MtONkMZARuRRaqhrgIo/edit dentro do prazo. 
4.2. Para início e término das inscrições serão respeitados os horários de Brasília, iniciando as 

08 horas do dia 01 de Julho e  encerrando as 18 horas do dia 29 de Julho. 

4.2.1. Não serão aceitas inscrições após esse horário, pois o sistema será automaticamente 

bloqueado.  

4.3. Serão aceitas inscrições dos proponentes em “Solo”, “Duplas” ou “Conjunto”.; 

4.4. Não será permito alteração de música após a inscrição; 

4.5. No ato da inscrição o proponente deverá optar pelo uso de playback ou banda e não será 

permitida alteração salvo em caso de orientação pela equipe organizadora e ou banda do 

evento. 

 

5. Das Categorias  

5.1. As categorias serão assim compostas: 

5.1.1. “Infantojuvenil” até 15 (quinze) anos completos até o dia final da inscrição;  

5.1.2. “Adulto”, a partir de 16 (dezesseis) anos completos até o dia final da inscrição;  

5.1.3. “Gospel” a partir de 10 (dez) anos completos até o dia final da inscrição. 

5.2. Duplas ou conjuntos com componentes de idades diferentes deverão optar pela categoria do 

candidato mais velho; 

5.3. Fica vedada a participação de mais de uma categoria por inscrito e em caso de duas 

inscrições prevalecerá a última. 

 

6. Das Eliminatórias 

6.1. Os proponentes inscritos a participar do "Festival da Canção 2022 de Querência MT" 

deverão enviar um vídeo no link disponibilizado no site ou no WhatsApp 98425 2726 (é 

obrigatória a identificação com nome completo no ato do envio) com a interpretação da 

música para a qual se inscreveu. Esse vídeo será utilizado para a etapa eliminatória. 
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6.2. Serão levados em consideração os seguintes critérios para esta Fase: 

6.2.1. Afinação;  

6.2.2. Melodia;  

6.2.3. Interpretação 

 

7. Dos Classificados 

7.1. Será habilitado o inscrito que: 

7.1.1. Entregar toda a documentação de acordo com este edital, no prazo determinado;  

7.1.2. Enviar o vídeo com a interpretação dentro do prazo estabelecido; 

7.1.3. For aprovado na Fase Eliminatória; 

7.2. Os inscritos não classificados terão 2 (dois) dias úteis após a divulgação do edital de 

classificados para recorrer através de ofício à Comissão Organizadora; 

7.3. Caso haja recurso, a Comissão Organizadora terá 2 (dois) dias úteis para publicar novo 

edital com o resultado dos recursos. 
7.4. O número de classificados para cada categoria será de: 

7.4.1. Infantojuvenil - 10 vagas; 

7.4.2. Gospel - 15 vagas; 

7.4.3. Adulto - 25 vagas. 

 

8. Dos Ensaios 

8.1. Cada candidato habilitado terá direito de ensaio com a banda base do Festival para a música 

a ser interpretada; 

8.2. Os ensaios acontecerão nos dois dias que antecedem o evento 

8.3. O cronograma de ensaios com a banda base será disponibilizada nos grupos de whatsApp 

em tempo hábil; 

8.4. O candidato que não comparecer ao ensaio de acordo com o cronograma perderá o direito 

de ensaiar. 

 

9. Do Corpo de Jurados 

9.1. O corpo de jurados do "Festival da Canção 2022 de Querência MT" será composto por 

quatro (4) membros escolhidos pela comissão organizadora do evento que farão a avaliação 

das interpretações. 

9.2. Do corpo de jurados será escolhido um membro para ser presidente da mesa, tendo este 

autonomia para analisar a autenticidade dos jurados. 

 

10. Da Avaliação 

10.1. A avaliação das interpretações levará em conta os seguintes critérios: 

10.1.1.  Afinação; 

10.1.2.  Presença de palco. 

10.1.3.  Precisão rítmica; 

10.1.4.  Interpretação; 

10.1.5.  Qualidade de voz; 

10.2. Cada jurado dará uma nota de 0,5 a 5,0 em cada um dos critérios avaliados para cada 

participante; 

10.3. Ao final de cada apresentação serão recolhidas as planilha com as notas individuais 

para efeitos de averiguação; 
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10.4. No final das apresentações de cada categoria a planilha com as notas será  assinada 

por todos os jurados; 

10.5. Em caso de empate os critérios para desempate segue a mesma ordem da avaliação: 

afinação, presença de palco, precisão rítmica, interpretação e qualidade de voz; 

10.6. Caso o empate ainda prevaleça o presidente dos jurados terá poder de decisão para o 

desempate. 

 

11. Da formatação do  "Festival da Canção 2022 de Querência MT" 

11.1. Acontecerá em três dias, sexta-feira (26/08) e sábado(27/08), a partir das 19h30min. 

e no domingo (28/08) a partir das 19h, conforme cronograma. A “Fase Classificatória” irá 

ocorrer na sexta-feira e sábado. Já, a “Fase Final” acontecerá no domingo. 

11.1.1.  dia 26 de Agosto Fase classificatória  do Infantojuvenil e Gospel 

11.1.2.  dia 27 de Agosto Fase classificatória  do Adulto 

11.1.3.  dia 28 de Agosto  Fase Final que obedecerá à seguinte ordem:  
11.1.3.1. 1º categoria Infantojuvenil com  as cinco (5) interpretações; 

11.1.3.2. 2º categoria Gospel com  as oito (8) interpretações; 

11.1.3.3. 3º Categoria Adulto com dez (10) interpretações.  

11.1.4. Tanto na Fase Classificatória como na Fase final serão realizados sorteios para 

determinar a ordem das interpretações. 

 

12. Das Premiações 

12.1. Ao todo serão entregues R$ 18.000,00 de prêmio em dinheiro;  

12.2. Categorias Adulto e Gospel: 

12.2.1. 1º lugar R$ 2.500,00 mais troféu;  

12.2.2. 2º lugar R$ 2.000,00 mais troféu;  

12.2.3. 3º Lugar R$ 1.500,00 mais troféu; 

12.2.4. 4º Lugar R$ 1.000,00 mais troféu; 

12.2.5. 5º Lugar R$ 500,00 mais troféu; 

12.3. Categoria Infantojuvenil: 

12.3.1. 1º Lugar R$ 1.500,00 mais troféu; 

12.3.2. 2º Lugar R$ 1.000,00 mais troféu; 

12.3.3. 3º Lugar R$ 500,00 mais troféu; 

12.4. A divulgação do resultado final será na noite de 28 de Agosto; 

12.5. O valor correspondente a premiação será entrega após a divulgação do resultado 

final. 

 

13. Das Disposições Finais 

13.1. A realização da inscrição para o "Festival da Canção 2022 de Querência MT" 

implica na plena aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições estabelecidas 

neste Edital;  

13.2. O simples ato da inscrição do proponente importa, para todos os efeitos, em Termo 

de Autorização na publicação, bem como repassa, automaticamente, todos os direitos de 

imagem do evento aos organizadores do "Festival da Canção 2022 de Querência MT". 

13.3. A Comissão organizadora não se responsabiliza por problemas como: saúde do  
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candidato, extravio e furtos de equipamentos musicais ou objetos tanto no local do evento 

como no alojamento; 

13.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comissão Organizadora. 

Querência, 30 de Junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Rosita Maria Hahn 

Secretária Municipal de Educação 
Port. Nº 008/2021 


