1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018

ANEXO I
I FESTIVAL DE TALENTOS DO CARIRI PARA O

MUNDO

A organização do primeiro FESTIVAL DE TALENTOS DO CARIRI PARA O MUNDO. Vem publicar a 1ª
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018 ANEXO I - I FESTIVAL DE TALENTOS DO CARIRI PARA O MUNDO.
Informamos que o dispositivo retificado foi o seguinte:
a)

Art. 2º – Referente aos pré-requisitos para inscrição:

ONDE SE LÊ:
Art. 2º – Os candidatos inscritos deverão observar os seguintes pré-requisitos:
1) Ser devidamente matriculado em instituição de ensino público na região do Cariri;
2) Ter idade entre 14 e 20 anos;

3) Cantar e/ou tocar qualquer instrumento musical.
LEIA-SE:
Art. 2º – Os candidatos inscritos deverão observar os seguintes pré-requisitos:
1) Ter idade entre 14 e 20 anos;
2) Cantar e/ou tocar qualquer instrumento musical.

ANEXO I
EDITAL RETIFICADO – CHAMADA PÚBLICA
I FESTIVAL DE TALENTOS DO CARIRI PARA O
MUNDO

Capítulo I – Do objeto
O Artista Caririense FÁBIO CARNEIRINHO, juntamente com a Universidade Federal do

Cariri, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com sede à R. Ten. Raimundo
Rocha, s/n - Cidade Universitária, Juazeiro do Norte, declara aberta as inscrições para o
primeiro FESTIVAL DE TALENTOS DO CARIRI PARA O MUNDO. O objetivo do evento consiste
em selecionar 1 (um) cantor(a) e/ou instrumentista para se apresentar junto ao músico
Fábio Carneirinho na gravação do DVD em Paris, no mês de março de 2019. Os candidatos
aprovados para o evento serão escolhidos por meio de seletivas e vão concorrer na grande
final, no dia 10 de Fevereiro de 2019, em cadeia de Rádio, Tv e Redes Sociais. Para ter a
chance de participar da seletiva, os candidatos(a) deverão ser devidamente matriculados
em instituições de ensino público da região do Cariri e inscrever-se conforme os termos

Desta chamada pública.

Capítulo II – Inscrições
Art. 1º – As inscrições ocorrerão no período de 10 a 31 Dezembro de 2018, mediante o
envio do seguinte item:

1) O candidato(a) deve enviar um link do vídeo (exclusivo para YouTube) cantando e/ou
tocando um instrumento musical, uma música a sua escolha, de qualquer estilo, com
duração máxima de 3 minutos, para o link: www.fabiocarneirinho.com.br/festival. No
vídeo, além da música, o candidato deve dizer seu nome, idade e a escola em que
estuda.
2) O vídeo, deve está com boa qualidade de imagem e som. “ Sugerimos gravar em
ambiente com boa luz e sem ruídos externos.”
Art. 2º – Os candidatos inscritos deverão observar os seguintes pré-requisitos:

1) Ser devidamente matriculado em instituição de ensino público na região do Cariri;
2) Ter idade entre 14 e 20 anos;
3) Cantar e/ou tocar qualquer instrumento musical.

Capítulo III – Seleção

Art. 3º – Após o período de inscrições on line, os candidatos serão classificados para a
seletiva, de acordo com a análise objetiva dos seguintes requisitos:
1) Qualidade técnica e artística do material disponibilizado na inscrição;
2) Presença de trabalho autoral não é obrigatório, mas contará ponto na seletiva.

O resultado dos aprovados para o Festival de talentos do cariri para o mundo, será
divulgado no dia 10 de Janeiro de 2019 na fanpage do Festival de talentos do cariri
para o mundo 2019 e nas redes sociais do cantor Fábio Carneirinho.
Art. 4° – A primeira etapa seletiva será realizada no dia 20 de Janeiro de 2019, (LOCAL E

HORA A DEFINIR). Nesta etapa, cada um dos 30 (trinta) candidatos classificados
apresentará 1 (uma) música para a apreciação da banca julgadora, composta por
professores do Curso de Música da Universidade Federal do Cariri e pessoas indicadas pela
Universidade.

Capítulo III – Seleção
Art. 5°- Serão selecionados 10 (dez) semi-finalistas para a segunda etapa. A segunda
etapa seletiva será realizada no dia 31 de Janeiro de 2019, (LOCAL E HORA A DEFINIR).
Nesta etapa, cada um dos 10 (dez) semi-finalistas classificados apresentará 1 (uma)

música para a apreciação da banca julgadora composta por professores do Curso de
Música da Universidade Federal do Cariri e pessoas indicadas pela Universidade. Serão
selecionados 3 (Três) finalista para participar da terceira e ultima etapa. A terceira etapa
seletiva será realizada no dia 10 de Fevereiro de 2019 (LOCAL E HORA A DEFINIR). Nesta
etapa, cada um dos finalistas apresentará 1 (uma) música para a apreciação da banca
julgadora composta por professores do Curso de Música da Universidade Federal do Cariri
e pessoas indicadas pela Universidade. Será selecionado o grande vencedor do Festival de
talentos do cariri para o mundo 2019.

Art. 6° – A escolha dos finalistas e do grande vencedor(a) do Festival, será realizada por

meio de votação e da avaliação da banca julgadora, observando os critérios abaixo:
1) Qualidade técnica e artística da apresentação;
2) Presença de palco;
3) Empatia com o público;
4) Quantidade de curtidas do vídeo selecionado no canal YouTube do Fábio Carneirinho
Capítulo IV – Premiação
Art. 7º – O grande vencedor(a), ganhará uma viagem à Paris, acompanhado do músico

Fábio Carneirinho, tendo todos os custos das viagens pagos pelos patrocinadores do
evento e participar do DVD, que será gravado no jardim da Torre Eiffel.

Capítulo V – Desclassificação
Art. 8º – O candidato que não cumprir as cláusulas nem horario e dias pré-estabelecidos
será automaticamente desclassificado.
Capítulo VI – Disposições finais

Art. 9º - É vedada a participação de qualquer membro da organização do Festival, ou
parentes de até terceiro grau.
Art. 10º - As questões não previstas nesta chamada pública serão resolvidas pela
organização do evento.

Contato: fabiocarneirinhosanfona@gmail.com
Juazeiro do Norte, 10 Dezembro, 2018
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