
 
 

 
 

EDITAL CHAMAMENTO N° 001/ 2021 - I CANTA MULHER 

 

A Secretária Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições torna pública e faz 

saber as normas e os procedimentos de participação do I CANTA MULHER, a 

ser realizado no dia 13 de março de 2021, no Teatro Municipal Maria Ivony 

Correa Guimarães, localizado no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, na rua 

31 n° 379 Centro, Goianésia – Goiás. O mesmo acontecerá no FORMATO LIVE. 

Para concorrer, devem ser observadas as condições estabelecidas neste edital. 

I – DA PARTICIPAÇÃO 

1.1 - Mulheres de 14 (Quatorze) anos acima. 

1.2 – As menores deverão estar acompanhadas de responsável. 

1.3 – As inscrições são exclusivamente reservadas ao gênero feminino. 

1.4 - Será permitido: Solo, dupla, trio e quarteto – que concorrerão em categoria 

única. 

1.5 – Inscrições válidas apenas para mulheres com residência no município de 

Goianésia. 

1.6 – Os músicos serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura 

– sendo violão e cajon. 

II - DA INSCRIÇÃO 

2.1 - As inscrições ocorrerão no período de 09 a 12 de março de 2021. 

2.2 – As inscrições serão realizadas somente na Secretaria Municipal de Cultura 

de forma presencial e em horário de expediente (07h30 às 11h e 13h às 17h). 



 
 

 
 

2.3 Inscrições gratuitas. 

III - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1- Formulário de inscrição devidamente preenchido. Disponibilizado no ato da 

inscrição; 

3.2 - Comprovante de residência atualizado; 

3.3 - Xerox RG E CPF; 

3.4 – 10 cópias da música que será interpretada; 

IV – DA DESCLASSIFICAÇÃO  

4.1 – As candidatas devidamente inscritas deverão comparecer 30 (Trinta) 

minutos antes do início do festival (16h30) –sob pena de desclassificação, caso 

não seja observado. 

4.2 - A candidata que não cumprir as exigências do Edital será automaticamente 

desclassificada. 

V – DA CATEGORIA  

5.1 – Mulheres de 14 (Quatorze) anos acima – em categoria única. 

VI – DA PREMIAÇÃO  

6.1 - Serão premiadas 03 (três) candidatas. 

6.2 – Valor da premiação: 

1º Lugar – R$ 1.200,00 (Um mil e Duzentos Reais) + troféu 

2º Lugar – R$ 1.000,00 (Um mil Reais) + troféu 

3º Lugar – R$ 800,00 (Oitocentos Reais) + troféu 



 
 

 
 

VII - DO CRONOGRAMA 

7.1 Inscrição: de 09-12 de março de 2021. 

7.2 Ensaio: 12 de março de 2021 às 18h – sob agendamento. 

7.3 Data do evento: 13 de março de 2021. 

7.4 Horário do evento: 17h. 

7.5 As candidatas se apresentarão de forma presencial e em ordem alfabética. 

7.6 O público poderá acompanhar as apresentações através das plataformas 

digitais da Secretaria Municipal de Cultura, sendo proibido a presença no local 

decorrente a pandemia do covid-19. 

VIII – DA AVALIAÇÃO 

8.1 A bancada contará com 07 (sete) juradas. Sendo: 04 (Quatro) técnicas e 03 

(Três) não técnicas. 

8.2 Cada jurada emitira nota observando os seguintes critérios: 

• Interpretação 

• Presença de Palco 

• Afinação 

• Ritmo 

• Dicção 

8.3 Em caso de empate, a candidata de maior idade será premiada.  

IV – DAS NOTAS 

9.1 Os jurados emitirão notas de 5 (cinco) à 10 (dez) avaliando os critérios do 

item 8.2 de forma geral. 



 
 

 
 

X -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Dúvidas relacionadas ao festival deverão ser sanadas junto a Secretaria 

Municipal de Cultura. 

10.2 As candidatas deverão autorizar o uso de imagem para veiculação nas 

mídias sociais. 

10.3 É obrigatório o uso de máscaras, distanciamento social e uso de álcool em 

gel. A retirada da máscara só será permitida no momento da apresentação. 

 

 

Goianésia, 05 de março de 2021. 

 

 

 

 
___________________________________ 

Willian Teófilo Ferreira 

Secretário Municipal de Cultura 


