
CONCURSO DE MÚSICA AUTORAL

FICHA DE INSCRIÇÃO

ANEXOS:

DECLARE SEU AMOR POR MOSSORÓ

Nome do Participante:

RG:                                                             CPF:

Endereço:

Cidade:                                                      Estado: 

CEP                                                Telefone(s) DDD   (       ) 

E-mail:

Àudio MP3 (       )          LETRA (       ) 

Assinatura

AUTORIZAÇÃO LEGAL: Cedemos, gratuitamente, os direitos artísticos relativos à interpretação, produção e 
arranjos da música inscrita no Concurso Declare seu Amor por Mossoró para os direitos de exibição  e 
transmissão de imagens e sons por televisão, a ser efetuada segundo critério exclusivo da Comissão 
Organizadora e da Prefeitura Municipalde Mossoró, de acordo com o regulamento.

A Prefeitura Municipal de Mossoró/Secretaria de Cultura fica autorizada a utilizar as fotografias tiradas de 
minha pessoa  na apresentação  final do Concurso, com ou sem manipulação de imagem, para elaboração 
de materiais de divulgação ou publicitários (folders, cartazes e afins) do município ou mesmo para 
veiculação na Intemet e finalidades similares, estando isentos, tanto o município quanto seu repórter 
fotográfico, da violação do direito de propriedade de imagem.

Declaramos conhecer e concordar com o regulamento do Concurso.

Obs: Enviar ficha de inscrição devidamente assinada, com firma 
reconhecida em cartório , e respectivos  anexos para o  seguinte 
e_mail: declareseuamorpormossoro@gmail.com , até às 17h de 
07/12/2020.



CONCURSO DE MÚSICA AUTORAL

REGULAMENTO

DECLARE SEU AMOR POR MOSSORÓ

* A PREFEITURA MUNICIPAL  DE MOSSORÓ através do  Prêmio Jorge Lira no Segmento  Música do Edital N° 05/2020  classificou a 
Empresa Status, Eventos e Produções em 1° lugar,  para executar um Concurso com o objetivo de valorizar o talento dos 
compositores Mossoroenses , que deverão   escrever  um texto musical declarando seu Amor por Mossoró. A Status  Eventos  e  
Produções,  empresa com sede  na Av. JORGE COELHO DE ANDRADE,  411, B,  em Mossoró, RN, inscrita no CNPJ/ME sob o 
n°.35.305.762/0001-80,  elaborou este Regulamento  para orientar a execução do Concurso para escolher a mais bela declaração 
de amor a Mossoró e premiar três Participantes,  valorizando a produção  autoral e estimulando o sentimento  nativista.

1.Período de inscrição: 27/11 até às 17 h de 07/12/2020.

2. Os participantes  devem preencher Ficha de Inscrição,  com firma devidamente reconhecida em cartório  e anexar o texto escrito 
e o áudio gravado em mp3 , com arranjo ou voz e violão  
e enviar para o e_mail declareseuamorpormossoro@gmail.com 

(As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por email).

3. O (a) compositor (a)pode escolher  declarar seu amor por Mossoró,  focalizando sua história, geografia, misticismo, figuras 
emblemáticas, monumentos, arquitetura,
 cultura popular, tradições...
 
4. Cada Participante deverá aceitar e cumprir as regras do presente Regulamento, bem como realizar a inscrição através do 
e_mail declareseuamorpormossoro@gmail.com, disponibilizado no site da Prefeitura  Municipal de  Mossoró  e nas Redes Sociais 
da Empresa .

5. A letra da composição  deverá ser escrita em língua portuguesa. O texto e a música apresentada deverá ser original.  
(Entendendo-se aqui por original a música que não contiver plágio, adaptação ou citação poética de outros autores).

6. Só será aceito o envio de 1(uma). composição por Participante.

7. Todo Material recebido através  do e_mail declareseuamorpormossoro@gmail.com será avaliado por uma comissão técnica 
que  selecionará as três  melhores composições, com base nos seguintes critérios de avaliação: qualidade, adequação à proposta 
e criatividade.

8. O resultado dos 03 (três) finalistas será divulgado nos veículos de Comunicação local em 9.12.2020,  e através  de contato 
telefônico diretamente ao Participante  selecionado.

9. As decisões com respeito à escolha dos selecionados, conforme item  7  desse Regulamento ,  serão soberanas e irrecorríveis.

10. Os três Participantes selecionados pela Comissão  Técnica deverão se apresentar no Evento  Final, a ser realizado na Praça da 
Catedral, em 11/12/2020, depois da Celebração  religiosa dos festejos de Santa Luzia ,  acompanhados de uma Banda Local, 
disponibilizada pela Empresa Status Eventos e Produção  para classificação  da  música  inscrita no Concurso,  que será julgada 
por uma  Comissão que classificará o 1°, o 2° e o 3° lugar.

 

11. Os três Participantes vencedores receberão, como prêmio:

1° lugar R$ 3 mil.

Além da premiação em dinheiro, o Participante  classificado em 1° lugar receberá uma autorização  para gravar a música  
vencedora em stúdio e será contemplado com a realização de um vídeo clipe que será produzido em dia, horário e local  a ser 
definido ,  por exclusivo critério da Status, Eventos  e  Produções.

2° lugar R$ 2 mil.

3° lugar R$ 1 mil.

12. O prêmio é pessoal e intransferível, não cabendo a substituição dos Participantes vencedores por qualquer outro concorrente. 
Caso algum dos 3 participantes selecionados para a etapa final apresente algum problema, de qualquer natureza, que o impeça 
de se  apresentar  na Praça da Catedral  em 11/12/2020 , fará jus ao prêmio do 3° lugar e  não será possível questionar a 
classificação.

13. A Status, Eventos e Produções  não assumirá qualquer responsabilidade em decorrência de informações incorretas, imprecisas 
ou incompletas prestadas pelos  Participantes do Concurso, na qualidade de responsável pela inscrição , que possam acarretar 
na sua desclassificação  e/ou que impossibilitem contato com o Participante . Nessas hipóteses, o Participante vencedor perderá 
o direito ao prêmio e não poderá reclamar qualquer indenização e/ou compensação.

14. No ato da adesão ao Concurso e anuência ao presente Regulamento, através de sua inscrição, o Participante autoriza 
gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável, definitivo e universal a divulgação de seu nome, imagem e voz .

15. A inscrição para este Concurso implicará na concordância total e incondicional do Participante com todos os itens deste 
Regulamento.

16. A assinatura do Participante com firma devidamente  reconhecida na Ficha de Inscrição  confirma  o conhecimento  e a 
concordância do concorrente  com o Regulamento  do Concurso. campo  "Li e concordo com os termos do Regulamento do 
Concurso, "considerado, para todos os fins de direito, como aceitação pelo Participante de todos os termos e condições do 
presente Regulamento, passando o mesmo a regular a relação entre as Partes.

Fica eleito a Circunscrição Judiciária de Mossoró – RN , para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento, desistindo 
as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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REGULAMENTO (CONTINUAÇÃO)

 

11. Os três Participantes vencedores receberão, como prêmio:

1° lugar R$ 3 mil.

Além da premiação em dinheiro, o Participante  classificado em 1° lugar receberá uma autorização  para gravar a música  
vencedora em stúdio e será contemplado com a realização de um vídeo clipe que será produzido em dia, horário e local  a ser 
definido ,  por exclusivo critério da Status, Eventos  e  Produções.
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Caso algum dos 3 participantes selecionados para a etapa final apresente algum problema, de qualquer natureza, que o impeça 
de se  apresentar  na Praça da Catedral  em 11/12/2020 , fará jus ao prêmio do 3° lugar e  não será possível questionar a 
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ou incompletas prestadas pelos  Participantes do Concurso, na qualidade de responsável pela inscrição , que possam acarretar 
na sua desclassificação  e/ou que impossibilitem contato com o Participante . Nessas hipóteses, o Participante vencedor perderá 
o direito ao prêmio e não poderá reclamar qualquer indenização e/ou compensação.

14. No ato da adesão ao Concurso e anuência ao presente Regulamento, através de sua inscrição, o Participante autoriza 
gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável, definitivo e universal a divulgação de seu nome, imagem e voz .

15. A inscrição para este Concurso implicará na concordância total e incondicional do Participante com todos os itens deste 
Regulamento.

16. A assinatura do Participante com firma devidamente  reconhecida na Ficha de Inscrição  confirma  o conhecimento  e a 
concordância do concorrente  com o Regulamento  do Concurso. campo  "Li e concordo com os termos do Regulamento do 
Concurso, "considerado, para todos os fins de direito, como aceitação pelo Participante de todos os termos e condições do 
presente Regulamento, passando o mesmo a regular a relação entre as Partes.

Fica eleito a Circunscrição Judiciária de Mossoró – RN , para dirimir quaisquer questões oriundas deste Regulamento, desistindo 
as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Status Eventos e Produções,  Mossoró/RN, em 27 /11/2020,


