
 2º FESTJAR (EDIÇÃO ONLINE) 

O projeto FESTJAR – 2º FESTIVAL DE CIRCULAÇÃO MUSICAL DE JARAGUARI (edição online) tem por objetivo 

revelar e divulgar os valores artísticos do município e promover o intercâmbio cultural, proporcionando à 

sociedade a oportunidade de participar diretamente desta atividade cultural, valorizando a arte musical, 

transformando o evento em um espaço de alegria e entretenimento. Tendo em vista a pandemia do covid19 esta 

edição será totalmente online. 

REGULAMENTO 

Poderão participar cantores (as) de todas as idades comprovadamente residentes no município de Jaraguari. 

O festival ocorrerá em modalidade única, aceitando artista solo, dupla, trio ou conjunto musical (4 ou mais 

integrantes).  

Os concorrentes devem acessar o portal da Prefeitura municipal de Jaraguari no endereço eletrônico: 

jaraguari.ms.gov.br  e fazer o download da ficha de inscrição que estará disponível em formato “.docx” para 

preenchimento em programa de edição de texto compatível(word, writer etc.). 

A avaliação será feita por uma equipe composta por três jurados na modalidade nota de 0 a 10. 

Os vídeos deverão ser enviados a partir do dia 05 de maio de 2021, até às 23h59min do dia 13 de maio de 2021. 

A avaliação de todos os vídeos concorrentes será feita do dia 15 de maio de 2021, até às 23h59min do dia 25 de 

maio de 2021.  

A postagem das notas dos jurados e consequentemente divulgação dos vencedores serão publicadas no dia 27 de 

maio de 2021 na internet através do portal da Prefeitura Municipal de Jaraguari, no endereço eletrônico 

jaraguari.ms.gov.br 

Os participantes deverão gravar um vídeo em formato .mp4 com a câmera na posição horizontal, com duração 

máxima de sete minutos, interpretando uma canção Brasileira ou Sul-Americana de sua preferência (podendo ser 

acompanhado por músicos, voz e violão, playback ou à capella), anexar e enviar para o e-mail: 

prefeituradejaraguari@gmail.com, junto, deverá ser anexada a ficha de inscrição preenchida total e corretamente  

além de um comprovante de residência (formato .jpg,.jpeg ou .pdf). 

No caso de dupla, trio ou conjunto musical, deverá ser anexada uma ficha de inscrição para cada integrante. 

Está descartado o recebimento presencial (“em mãos”) de qualquer item descrito neste regulamento, todas as 

etapas serão executadas de forma exclusivamente virtual.  

A organização do FESTJAR não se responsabiliza pela autorização e custos de direitos autorais relacionados à obra 

escolhida por nenhum concorrente. 

Ao participar, o concorrente abre mão de qualquer direito de imagem ou propriedade estando ciente que o vídeo 

enviado poderá ser divulgado, veiculado e difundido nos canais digitais da prefeitura municipal de Jaraguari ou 

organização do Festjar. 

Os vencedores de primeira a quinta colocação serão contatados por telefone ou e-mail que constam na ficha de 

inscrição, para obtenção dos dados bancários e efetuação do pagamento da premiação correspondente.  

Em casos onde o vencedor for menor de idade, um dos pais ou responsável fornecerá a conta bancária para 

recebimento da premiação correspondente. 
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No caso de dupla, trio ou conjunto musical a premiação correspondente a colocação, será depositada na conta de 

um dos integrantes isentando a organização do festival de qualquer compromisso com o rateio. 

Premiação: 1º lugar- R$500,00; 2º lugar- R$400,00; 3º lugar-R$300,00; 4º lugar-R$250,00; 5ºlugar-R$200,00 

Para o envio correto do e-mail, preencher da seguinte forma: no campo “assunto” deverá ser preenchido com o 

dizer “FESTJAR 2021” seguido do nome artístico do participante e o título da obra  como no exemplo abaixo:  

Destinatário: prefeituradejaraguari@gmail.com 

Assunto: FESTJAR 2021 "João da Silva" interpreta "Parabéns pra você" (cover) 

 

 

Concorrente(nome completo): João Santos da Silva 

Telefone: 67 00000 0000 

Whatsapp (opcional): 67 0000 0000 

Endereço:  

Nome Artístico: João da Silva 

Música: Parabéns pra você 

Categoria: cover* (ou autoral) 

Artista da versão original: Zezé di Camargo e Luciano 

Compositor(a): Fátima Leão 

 

Declaro estar ciente de que a organização do FESTJAR não se responsabiliza pela autorização e custos de direitos autorais 

relacionados a obra por mim escolhida. 

Ao participar, automaticamente permito que o vídeo enviado seja divulgado e difundido nos canais digitais da prefeitura 

municipal de Jaraguari. 

 

Quando a pandemia de covid19 estiver sob controle, e já não oferecer riscos sanitários, os cinco primeiros colocados 

deverão se apresentar em um evento público promovido pela Prefeitura Municipal de Jaraguari na sede do 

município em local e data a serem definidos. 

Ao preencher a ficha de inscrição, o concorrente confirma ter lido o regulamento com atenção, concordado e 

aceitado todos os termos do mesmo. 

No descumprimento de um ou mais itens do presente regulamento, incluindo prazo, o candidato será 

sumariamente eliminado sem aviso prévio por parte da organização do Festival. Daí a importância da conferência 

final do material enviado por e-mail. 

Informações ou duvidas: 67 99955 4387 (Anildo) 


