
 
 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO  
EDITAL DE PREMIAÇÃO DE COMPOSIÇÕES  

 
 

O INSTITUTO MORADA VIVAS (“Instituto Vivas”), entidade privada, CNPJ 

35.352.975/0001-63, em colaboração com a  VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA 

(“Vivas”), entidade privada, CNPJ 20.389.940/0001-21, divulgam Edital para seleção de 

composições musicais inéditas, para estímulo à cultura destinado à população de 

Parauapebas/PA.  

 

O item 2 do Edital passa a ter a seguinte redação: 

 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 
Para participar na seleção, o artista deve ser: 

• compositor(a); 

• maior de 18 anos; 

• residente na cidade de Parauapebas/PA há, pelo menos, 6 (seis) meses; 

• artista com atuação musical na cidade. 

O compositor não poderá ser funcionário do Instituto Vivas, da Vivas Cultura e 

Esporte Ltda, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, das 

empresas patrocinadoras, dos membros da comissão julgadora, do Centro Cultural 

Paraupebas ou da Prefeitura de Paraupebas.  

Também não poderá ser cônjuge ou parente até segundo grau de funcionários do 

Instituto Vivas, da Vivas Cultura e Esporte Ltda, das empresas patrocinadoras ou dos 

membros da comissão julgadora.  

 

O item 3 do Edital passa a ter a seguinte redação: 

 

 



3. INSCRIÇÃO 
O compositor interessado poderá apresentar sua inscrição a partir das 9h00 do dia 

08 de junho de 2020 até às 17h00 do dia 30 de junho de 2020 pelo site 

https://prosas.com.br/editais/7311-movimenta-pebas-edital-de-selecao-de-

composicoes-musicais-2020, ou pelo WhatsApp, via mensagem para o número (94) 

99177-0939. Não serão aceitas inscrições apresentadas após esse período.  

Cada compositor pode se inscrever com apenas uma obra musical. O compositor 

deverá observar que a obra musical poderá ser cocriada pelo inscrito e outro artista ou 

coletiva, mas nunca terceirizada para criação de outra pessoa, sob pena de 

desclassificação. Não será admitido plágio ou apropriação de ideias alheias, nos termos 

dos artigos 24 e 27 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 

No ato da inscrição, o compositor deverá apresentar os seguintes arquivos e 

documentos, em formato digitalizado: 

 

1) Link de acesso a vídeo publicado no Youtube ou vídeo pelo WhatsApp executando a 

obra musical, com as seguintes especificações:  

• execução de apenas 01 (uma) obra musical; 

• obra musical inédita, ou seja, a obra não pode ter sido divulgada, reproduzida 

ou interpretada anteriormente perante o público; 

• obra musical de autoria do compositor ou de autoria compartilhada. Em caso 

de obra de autoria compartilhada, apenas um dos autores deverá se inscrever. 

• execução da obra pelo compositor e/ou, se for o caso, por coautor e/ou artistas 

convidados. Para garantir o distanciamento social, devido à pandemia de 

coronavírus, (o)s artista(s) deverão observar as recomendações das 

autoridades locais de saúde para gravação do vídeo, evitando contato social 

que possa causar risco de contaminação. No caso de participação, na 

execução da obra, de artistas que não morem juntos, a gravação poderá ser 

feita por cada artista, separadamente, para garantir o distanciamento social e 

o vídeo inscrito deverá mostrar os artistas simultaneamente.  

• o participante deverá enviar vídeo com boa qualidade de som, iluminação e 

enquadramento que permitam visualizar claramente o(s) participante(s) do 
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vídeo. O presente requisito não gera desclassificação, mas visa possibilitar a 

análise da obra; 

• vídeo final na posição horizontal. 

• o participante que enviar o link pelo Youtube, deverá fazer upload do vídeo 

marcando a opção de vídeo “Não listado”, na aba “Visibilidade”. 

2) Carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (frente e verso); 

3) CPF e/ou CNPJ e razão social (para formalizados); 

4) Informar para cadastro: nome completo do compositor, nome artístico (se houver), 

telefones e e-mail de contato, profissão, estado civil, endereço completo, dados do 

coautor em caso de coautoria da música; 

5) Dados bancários próprios ou de um terceiro autorizado, caso o compositor não 

possua conta bancária. No caso de depósito em conta de terceiro, deve ser 

apresentado também identidade e CPF ou CNH (frente e verso) do terceiro 

autorizado.  

6) Currículo; 

7) Clipping contendo comprovantes de atuação musical do compositor na cidade de 

Parauapebas/PA, como reportagens, notas jornalísticas, vídeos, panfletos, cartazes, 

entre outros. Os comprovantes deverão ser enviados em um único arquivo PDF 

contendo imagens, textos e/ou links (no caso de vídeos) (item não obrigatório);  

8) Declaração de residência em Parauapebas assinada pelo compositor e/ou coautores 

(o modelo de declaração será enviado via WhatsApp). 

Os documentos acima listados deverão ser apresentados em formato digital 
(foto ou scanner) via plataforma Prosas ou pelo WhatsApp. Outros documentos 
necessários, tais como recibos, contratos e o Anexo I, disponível na plataforma 
Prosas, deverão ser entregues impressos e assinados, em momento oportuno 
indicado pela Vivas no Centro Cultural Parauapebas e/ou enviados pelos Correios. 

Os documentos deverão estar legíveis e não poderão ter emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se tais falhas não impedirem 

a exata compreensão de seu conteúdo. Ao apresentar sua inscrição, o artista declara que 

concorda com todas as regras e autorizações previstas neste Edital. 

 



Os compositores que não cumprirem os requisitos previstos nesse Edital serão 

desclassificados. Os artistas classificados passarão às fases de seleção, de acordo com 

o item 5. 

 

O restante do edital permanece inalterado. 

 
Informações complementares e mais esclarecimentos sobre o presente Edital 

serão prestadas pelo e-mail movimentapebas@vivas.art.br, pela plataforma Prosas ou 

pelo WhatsApp via mensagem para o número (94) 99177-0939 . As informações sobre o 

projeto serão divulgadas nos perfis do Movimenta Pebas - @movimentapebasoficial - no 

Instagram e no Facebook. 
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