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CONCURSO CULTURAL DE CRATEOS
10 FESTIVAL MUSICAL -EIVI HOIVIENAGEIVI A CRATEUS
A Secretaria de Cultura de Crateds, com Sede na Rua Barao do Rio Branco,
1679 -Centro, Altamira -CE, toma ptlbljco, para conhecimento dos interessados

que serao realizadas as inscrig6es para o 1° FESTIVAL MUSICAL - EM
HOMENAGEM A CRATEt]S, conforme condig6es a seguir:

REGULAMENTO
1.

PARTICIPACAO E INSCRICA0

a)

Pode participar cidadao

crateuense

e

residente

no

Municipjo,

pelo

menos ha 1 (urn) ano antes do inicio das inscrig6es.

b)

Periodo de lnscrigao: a partir das 8:00 do dia 24 de Junho areas
17:00 do dia 25 de Junho de 2021.

c)

Os interessados em participar devem preencher a Ficha de lnscrigao
disponivel na Seretaria de Cultura de Crateds, localjzada no Ginasio Deromi
Melo, de 7:30 as 11 :30 e 13:30 as 17:00.

d)

No ato da lnscrigao os candidatos terao que anexar as c6pias do RG, CPF e
comprovante de enderego ou declaragao de residencia.

e)

Cada participante podera inscrever apenas 01 composigao.

i)

A composigao, obrigatoriamente, deve falar do Municfpio de crateos.

g) . Somente poderao concorrer as composjg6es de autoria dos participantes.
h)

As composie6es inscritas, poderao ser utilizadas pelasecretaria de Cultura
e Prefeitura Municipal de Cratei]s em qualquer divulgagao ou mJdia sem
qualquer Onus ao autor.
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A composigao devera ser inedita, nunca premiada em qualquer outro meio

de comunicagao.
j)

Fjca obrigat6rio, o preenchimento do Termo de Cessao de Direitos Autorais

dacomposicao,contidanoAnexoHdesteEdital,ondetodososparticipantes

assinafao.

k)

0 nao cumpnmento das regras citadas acima implica na desclassificacao
do candidato.

2.

JULGAIVIENTO E PREIvllACA0

a)

A lista dos candidatos que tiveram suas inscrig6es deferidas sera divulgada

no dja 25 de Junho de 2021, no lnstagram e no Facebook da Prefeitura
Municipal decratetls.

b)

Os candidatos deverao entregar seus videos a partir das 8:00 do dia 28 de

Junho ate as 13:30 do dia 30 de Junho de 2021, na Sede da Secretaria de
Cultura, localizada na Rua Barao do Rjo Branco, 1679 -Ginasio Deromi
Melo, Altamira.

c)

As composic6es que ifao concorrer serao

postadas no Facebook da

Prefeitura Municipal de Crateds e abertas para votagao no dia 30 de Junho

ate as 12h do dia 02 de Julho de 2021.
d)

Sefao classjficados para a final os 10 vfdeos com mais curtidas no

Facebook. 0 resultado sera divulgado dia 04 de Julho de 2021, no
lnstagram Oficial e Facebook Oficial da Prefeitura de Crateds.

e)

9s finalistas tefao seus videos e/ou sua imagem postados no Facebook
Oficial da Prefeitura de Cratetis e sera aberta a votacao final do dia 04de

Julho ate as 17:00 do dia 06 de Julho de 2021.
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0 resultado final

sera

divulgado

na Live de aniversario da Cidade de

Crateus,no dia 06 de Julho, a partir das 17:00, trasmitida atraves do
Facebook da Prefeitura Municipal.

g) A premiagao da composigao vencedora acontecefa no dia 06 de Julho de
2021, na Live de aniversario da Cidade de Cratetls.

h) A premiagao sera 01 Trof6u e o valor de R$ 3.000,00 (tr6s in" reais) para a
1° Lugar, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o 2° lugar e R$ 1.000,00 (hum mH

reais) para o 3° lugar.

Cratetls, 23 de Junho de 2021.

Janaina

artins Mourao
la de Cultura
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ANEX0 I
CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADEP'd

DATA PREVISTA

erlo o de lnscrlcaoDivulgacaodI.

a partir das 8:00 do dia 24 de Junhoateas17:00dodia25deJunhode2021

a ista das lnscricoes deferidasparaparticipacaodoConcursoEntregadomaterialemml'djaparadivulga9aoPublicacaodascomposi86eseaberturadavotacaoaopubliconoFacebookda
2510612021

8:00 do dia 28 de Junho ate as 13:30 dodia30deJunhode2021

30 de Junho ate as 12h do dja 02 de Julho
Prefeitura de Cratet]sDivulgacaodaI.td

de 2021

is a os candldatosclas jficadospara segundafasedoConcursoPublicacaodosvideose/ouimagemdosfinalistaseaberturadavotacaopopularno
04/07/2021

04 de Julho ate as 17:00 do dia 06 de Julho

Facebook Oficial da Prefeitura de CratedsDivulgacaodaComposicaoVencedorae

demais classificacoes durante a Live de

de 2021

06/07/2021

anlversario da Cidade de Cratet]s, atrav6s
do Facebook da Preferitura Municipal.Entregadarein.~

P IacaoaovencedornaLivedeaniversariodaCidadeCratetis
06/07/2021
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ANEX011
TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS

Pelo presente Termo de Cessao de Direitos Autorais e tendo em vista o disposto
Lei

Federal

N°

9.610.

de

19/12/1998,

portador

RG

no

autorizo a cessao e

e do CPF no

transfefencia de direitos autorais, a partir desta data e isento de
composieao

do

eu

qualquer Onus, da

intitulada

Para

publicagao em midia audio visual e escrita que venha a ser realizada pela Secretaria de
Cultura e Prefeitura Municipal de Crateds.

Declaro ainda que:

a) A composieao acima referenciada 6 de minha legitima e exclusiva autoria e nao
viola e nao infringe qualquer direito autoral existente, pelo qual me

responsabilizo

totalmente;

b) Autorizo a publicagao da composigao acima referenciada nas vers6es
impressa, eletrdnica e audio com plenos direitos em todo o territ6rio nacional para escolha

do editor, de reprodueao, de divulgaeao, de tiragem, de formato e a que for necessario para

que a publicagao/postagem seja efetivada.
c) Concede a Secretaria de Cultura e a Prefeitura Municipal de Crateds, por
tempo ilimitado, em todo o territ6rio nacional, todos os direitos da composicao acima

referenciadapara

publicacao,

comercializagao,

impressao,

reimpressao,

exibigao,

reprodueao, tradugao, distribuigao, transmissao, difusao e comunicacao da composieao ao
publico, por qualquer formato ou meio, diretamente ou por meio de terceiros, mantidos os

cfeditos do autor, sem que isso implique direito a percepeao de qualquer valor, inclusive a
titulo de direitos autorais.

Esta autorizaQao e valida apenas para a Secretaria de Cultura e Prefeitura
Municipal de Cratet]s.

Crateds,

Assinatura do Autor:

SECRETARIA DE CULTURA DE CRATEUS
Rua Barao do Rio Branco,1679 -Altamira -Cratells, CE

de Junho de 2021

