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XVIII FEMUG - FESTIVAL DE MÚSICA DE GOIOERÊ 
EDITAL  
 
A Secretaria de Cultura do Município de Goioerê/PR, por meio do seu 

Secretário Dhionata Macena da Silva, no uso das atribuições legais que lhe 

foram conferidas expressamente pela Lei Municipal nº 2524/2017, art. 27 e, 

Portaria n° 12/2021, Lei nº 1944 de 14 de setembro de 2010, Decreto Municipal 

nº 7199, de 16 de agosto de 2021, e mediante a Lei Federal Emergencial da 

Cultura n° 14.017 de 29 de junho de 2020 e Lei Federal nº 14.150, que dispõe 

sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em 

decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia do covid19, resolve: 

 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1. Destinação de recursos oriundos da Lei Federal n° 14.017/2020, que 
dispõe sobre ações destinadas ao setor cultural, cumprindo os ditames do Art. 
2º, inciso III, promovendo o tradicional e consagrado FEMUG – Festival de 
Música de Goioerê, festival popularmente conhecido e com destaque nacional 
e menção honrosa que está em sua 18ª Edição. 
1.2. O presente edital destina-se à premiação de artistas da área da música, 
pessoas físicas, legalmente responsáveis ou representantes legais, no caso de 
menores, como forma de incentivar a música na modalidade interpretação. 
 
2. DA REALIZAÇÃO 
 
2.1. O XVIII FEMUG – Festival de Música de Goioerê, será realizado nos dias 
19 e 20 de novembro de 2021, nas dependências da ACENG – Associação 
Cultural e Esporte Nipônica de Goioerê – Rua: Paulo Kato 58 Vila - Guaíra, 
aberto ao público e com transmissão pela página oficial do Município de 
Goioerê no Facebook. 
2.2. O festival será realizado em 3 (três) etapas: Eliminatória, Classificatória e 
Final. 
2.3. A Etapa Eliminatória será realizada através dos vídeos enviados para a 
Organização no momento da inscrição e selecionará 15 (quinze) candidatos de 
cada categoria para as apresentações presenciais. 
2.4. A Etapa Classificatória será realizada no dia 19 de novembro de 2021, 
presencialmente, na cidade de Goioerê, com as 15 apresentações de cada 
categoria pré-selecionadas por vídeo. Serão classificadas nesse dia, as 10 
melhores apresentações de cada categoria para a etapa Final. 
2.5. A Etapa Final será realizada no dia 20 de novembro de 2021 com a 
apresentação dos 10 melhores pontuados de cada categoria na etapa 
classificatória; e, logo após, acontecerá a entrega da premiação. 
2.6. OS ENSAIOS serão realizados nos períodos da manhã e tarde, do dia 19 
de novembro de 2021, a partir das 9:00, conforme cronograma que será 
disponibilizado pela Secretaria de Cultura de Goioerê. A lista com o nome dos 
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candidatos e seus respectivos horários para o ensaio será publicada na Página 
Oficial do Município de Goioerê no Facebook. 
2.7. O candidato que não comparecer ao ensaio será considerado 
desclassificado. 
2.8. O candidato CLASSIFICADO que não comparecer ao XVIII FEMUG, não 
comunicar e/ou justificar a sua ausência, ficará impedido de participar da 19ª 
Edição do Festival. 
2.9 O sorteio da ordem de apresentação para as etapas CLASSIFICATÓRIA E 
FINAL serão realizados às 15h no local do evento e poderá ser acompanhado 
pelos candidatos que se fizerem presente. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site do Município 
de Goioerê, no período de 01 a 24 de outubro de 2021, por meio do link: 
https://cutt.ly/OEPp3T0 
3.2. As inscrições são ilimitadas e gratuitas. 
3.3. O formulário de inscrição on-line deverá ser preenchido corretamente para 
validar sua inscrição. 
3.4. Os candidatos só poderão participar de uma das categorias do Festival e 
em apenas uma apresentação: solo, dupla ou trio; com apenas 1 música em 
todas as etapas do Festival. 
3.5. Poderão participar deste edital, artistas pessoas físicas, de todo o território 
nacional, conforme categorias descritas no item 5. 
3.6. O candidato deverá postar um vídeo no Youtube cantando a sua música 
de inscrição no XVIII FEMUG e enviar, no formulário online, o LINK de seu 
vídeo. O vídeo com a apresentação deve ser feito de forma simples, sem 
edição, conter no mínimo 1 minuto e máximo de 2 minutos. No vídeo o cantor 
poderá se fazer acompanhar por qualquer instrumentação ao vivo ou Playback, 
sendo vedado o uso de microfone. 
3.7. Serão selecionados 15 (quinze) candidatos em cada categoria que 
deverão se apresentar na cidade de Goioerê/PR (presencialmente) para a 
realização do XVIII FEMUG – Festival de Música de Goioerê, nos dias 19 e 20 
de novembro de 2021. 
3.8. Fica estabelecido que, em cada categoria, duas vagas (no mínimo), dentre 
os 15 selecionados, deverão ser destinadas a representantes do município de 
Goioerê. 
3.9. O inscrito deverá estar cadastrado como artista a nível federal, estadual ou 
municipal, conforme previsto na Lei Federal nº 14.017.2020. 
3.10. Os link’s adicionados no formulário de inscrição, deverão ser acessíveis 
para análise técnica dos avaliadores.  
3.11. O inscrito deverá preencher os anexos, conforme o caso.  
3.12. A inscrição no edital, autoriza expressamente os realizadores do edital a 
utilização, de forma gratuita, o direito da obra, imagem, som, conforme o caso, 
para qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet, visando divulgação 
institucional. 
  
 
4. DOS IMPEDIMENTO E DAS VEDAÇÕES 
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4.1. Estão impedidos de participar neste edital servidores efetivos da Secretaria 
de Cultura de Goioerê e familiares com grau de parentesco até o 2º grau, 
vínculo matrimonial ou de união estável. 
4.2. Membros do Conselho de Políticas Culturais de Goioerê, seu cônjuge e 
familiares até o 2º grau. 
4.3. É obrigatório ao inscrito ter o cadastro de artistas homologado em nível 
Federal, Estadual ou Municipal. 
 
5. DAS CATEGORIAS  

 

5.1. O XVIII FEMUG será dividido em 3 categorias: 

5.1.1. Categoria Juvenil com estilo musical LIVRE, com músicas em Língua 

Portuguesa, e idade entre 14 e 17 anos.  

5.1.2. Categoria Adulto Popular/Gospel para cantores com idade mínima de 

18 anos completos na data do Festival, com músicas em Língua Portuguesa 

nos estilos MPB e/ou Gospel.  

5.1.3. Categoria Adulto Sertanejo para cantores com idade mínima de 18 

anos completos na data do Festival, com músicas no estilo sertanejo em suas 

mais diferentes ramificações.  

 
6. DA DOCUMENTAÇÃO ANALISE TÉCNICA E DE MÉRITO 
 
6.1. Os inscritos deverão apresentar os seguintes documentos anexados no 
formulário online: 
6.1.1 Cópia do documento oficial do Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
digitalizado no formato PDF, no caso de menor, deverá anexar do responsável 
e do menor de 18 anos. 
6.1.2 Cópia de documento oficial com foto contendo o número de RG, 
digitalizado no formato pdf , no caso de menor, deverá anexar do responsável e 
do menor de 18 anos. 
6.1.3 Cópia do comprovante de residência. 
6.1.4 Certidão Negativa de Débitos Municipais https://e-
gov.betha.com.br/cdweb/03114-187/contribuinte/rel_cndcontribuinte.faces  
6.1.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica 
6.1.6 Certidão Negativa de Débitos Federais https://cutt.ly/2dnMDa9  
6.1.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao 
6.1.8 Comprovação de inscrição e homologação do artista em cadastro 
estadual ou federal e apresentação de portfólio, caso não tenha o cadastro 
municipal de cultura. 
6.2 A veracidade das informações e documentos apresentados é de inteira 
responsabilidade do inscrito, podendo responder com penalidades previstas em 
Leis, em caso de falsidade das presentes declarações e informações 
apresentadas, podendo implicar na sanção penal prevista no art. 299 do 
Código Penal. 
 

https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-187/contribuinte/rel_cndcontribuinte.faces
https://e-gov.betha.com.br/cdweb/03114-187/contribuinte/rel_cndcontribuinte.faces
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica
https://cutt.ly/2dnMDa9
http://www.tst.jus.br/certidao
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7. DA AVALIAÇÂO E JULGAMENTO 
7.1. O julgamento será realizado por uma comissão formada por no mínimo 05 
(cinco) avaliadores com notório conhecimento na área de música, que 
pontuarão os seguintes critérios:  
 
7.2. Os jurados atribuirão notas da seguinte forma: 
 

Quesito Descrição Nota 

01 Afinação e entoação 0,0 a 4,0 

02 Projeção de voz e timbre 0,0 a 3,0 

03 Desenvoltura no palco 0,0 a 3,0 

 
7.3. Os candidatos poderão ter acesso às suas notas depois de findada a 
entrega das premiações da Etapa Final.  
7.4. Na Etapa classificatória não serão divulgadas as notas nem a ordem de 
classificação para a Final. A lista deverá ser apresentada em ordem alfabética. 
7.5. Serão considerados campeões da Etapa Final os candidatos que 
obtiverem as melhores notas segundo a avaliação dos jurados, do 1º ao 10º 
lugar. 
7.6. Em caso de empate, será considerado vencedor o candidato que obtiver a 
melhor nota no quesito AFINAÇAO.  
7.7. Persistindo o empate, o júri se reunirá e decidirá através de consenso. 
7.8. A decisão do júri é soberana e irrecorrível, não cabendo recurso. 
7.9. Nas etapas presenciais (CLASSIFICATÓRIA E FINAL) serão 
desconsideradas a maior e a menor nota de cada candidato. 
 
8. DA PREMIAÇÃO 
 
8.1. O valor total do investimento nesse edital é de R$ 31.600,00, que será 
distribuído como premiações em dinheiro, da seguinte forma: 

Colocação PRÊMIOS VLR. INDIVIDUAL TOTAL 

CATEGORIA SERTANEJA 

1º lugar  01 3.000,00 3.000,00 

2º lugar  01 2.000,00 2.000,00 

3º lugar  01 1.500,00 1.500,00 

4º lugar  01 1.000,00 1.000,00 

5º lugar  01 800,00 800,00 

6º ao 10º 05 300,00 1.500,00 

11º ao 15º 05 200,00 1.000,00 

Prêmio “Prata da Casa” 01 1.000,00 1.000,00 

Total modalidade música sertaneja 11.800,00 

CATEGORIA POPULAR/GOSPEL 
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1º lugar  01 3.000,00 3.000,00 

2º lugar  01 2.000,00 2.000,00 

3º lugar  01 1.500,00 1.500,00 

4º lugar  01 1.000,00 1.000,00 

5º lugar  01 800,00 800,00 

6º ao 10º 05 300,00 1.500,00 

11º ao 15º 05 200,00 1.000,00 

Prêmio “Prata da Casa” 01 1.000,00 1.000,00 

Total modalidade POPULAR/GOSPEL 11.800,00 

CATEGORIA JUVENIL  

1º lugar  01 1.500,00 1.500,00 

2º lugar  01 1.200,00 1.200,00 

3º lugar  01 1.000,00 1.000,00 

4º lugar  01 800,00 800,00 

5º lugar  01 500,00 500,00 

6º ao 10º 05 300,00 1.500,00 

11º ao 15º 05 200,00 1.000,00 

Prêmio “Prata da Casa” 01 500,00 500,00 

Total Interpretação Juvenil 8.000,00 

Total geral 31.600,00 

8.2. O prêmio especial “Prata da Casa”, será para contemplar um cantor de 
cada categoria (R$ 1.000,00 nas categorias adulto e R$ 500,00 na categoria 
juvenil), que ficar melhor pontuado entre os candidatos do 6º ao 15º lugar na 
classificação geral.  
8.3. Fica vedado o prêmio especial “Prata da Casa”, caso o candidato tenha 
atingido pontuação suficiente para estar entre os premiados de 1º ao 5º lugar 
na Etapa Final.    
8.4. O pagamento das premiações será realizado por meio de depósito 
bancário em conta em nome do premiado no prazo de 10 dias úteis, após o 
término do festival. 
 
 
9. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1 O pagamento somente será realizado em caso de cumprimento integral das 
condições estabelecidas neste edital. 
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9.2 O pagamento somente será realizado através de transferência em conta 
bancária em nome do inscrito. 
9.3. As certidões negativas deverão estar válidas para a realização do 
pagamento. 
9.4. A administração poderá solicitar documentos complementares para 
efetivação do pagamento, tais como dados bancários, comprovante e outros. 
9.5. As dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: 
sec.cultura.goioere@gmail.com ou telefone (44) 3522-2266.  
9.6 O atendimento será em horário de expediente - de segunda a sexta das 
8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00. 
 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. A Secretaria Municipal de Cultura de Goioerê disponibilizará alojamento 
de instituições parceiras, com colchões, sendo necessária a confirmação da 
necessidade do inscrito já no ato da inscrição, sabendo que não será 
disponibilizado colchão para acompanhantes, sendo priorizados os candidatos 
inscritos no festival. 
10.1.1 É de inteira responsabilidade dos participantes itens de cama, banho e 
higiene pessoal. 
10.2 É de inteira responsabilidade dos participantes as despesas com 
transporte, alimentação e outras não previstas nesse edital. 
10.3 O inscrito se responsabiliza por encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outros, em decorrência da execução do objeto, 
será de responsabilidade do inscrito. 
10.4 O selecionado ficará responsável pelas despesas relativas aos direitos 
autorais (ECAD e SBAT), nos termos da Lei Federal n.º 9.610/98, bem como 
demais taxas incidentes ou despesas sobre a execução da apresentação. 
10.5 Quando do não preenchimento de vagas em alguma das modalidades, o 
valor poderá ser redirecionado para as modalidades com maior número de 
inscritos habilitados, respeitando a ordem de classificação, ou suplementar 
Editais das outras áreas artísticas e culturais previstas no Art. 2º, inciso III, da 
Lei Federal n° 14.017.2020. 
 
11. DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
11.1. Anexo I – Modelo da Declaração de não parentesco e não vínculo.  
11.2. Anexo II - Modelo do Termo de Responsabilidade (no caso de menor – 
categoria Juvenil) 
 
 
Dhionata Macena da Silva 
Secretário de Cultura de Goioerê 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO E NÃO VÍNCULO 

 

Eu,.M, residente e domiciliado(a) na .........................................................., 
nº......, bairro............................................................... CEP nº 
.............................., município de........................................., 
estado........................................., inscrito(a) no CPF/MF sob o 
nº..........................................., portador(a) do RG nº 
................................................., expedido pelo..................., DECLARO, para os 
devidos fins que: 
 

Não possuo vínculo empregatício ou de parentesco, civil ou natural, em linha 
reta, colateral ou afim, até o 2º grau, com os servidores públicos municipais de 
Goioerê ou parentesco com membros do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais.  
 

  Goioerê,....... de ............................. de 2021. 
 

 

 

 

Nome e assinatura do inscrito(a) 
CPF nº 
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ANEXO II 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA MENOR 18 ANOS 

                                

DECLARAÇÃO  

 

Eu......................................................................................................., portador(a) 
da cédula de identidade (RG) nº................................................................ 
inscrito(a) no CPF nº..................................................................................... 
,declaro na qualidade de ............................................ (pai/mãe ou tutor legal) 
que para todos os efeitos legais autorizo o(a) menor 
....................................................................................., portador(a) da cédula de 
identidade (RG) nº......................................................................., inscrito(a) no 
CPF nº......................................................................., a participar dos editais 
culturais promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Goioerê.  

 

Declaro ainda, que tem conhecimento e assumo integralmente a 
responsabilidade pelos riscos inerentes à participação do 
...................................................................., nos editais supramencionados.  

 

Goioerê, ........... de ...................................... de 2021.  

 

 

----------------------------------------------------------------- 

(Assinatura Pai/ Mãe ou tutor legal) 

 
 


