
FESTIVAL SUZANENSE DA CANÇÃO 

JOVEM 

(FESC JOVEM) 

 2021 

 
A SECRETARIA DE CULTURA DE SUZANO faz saber, para conhecimento, que estão 
abertas as inscrições, de 12 de Março a 20 de Abril, para o “FESTIVAL SUZANENSE DA 
CANÇÃO JOVEM”, que será realizado até 30 de Junho de 2021, nas datas informadas 
neste regulamento. 
 

Da Promoção 

1 - O “FESC JOVEM” é um concurso de música realizado pela Secretaria Municipal de 

Cultura da cidade de Suzano destinado a todos os gêneros e estilos da música brasileira, 

com a finalidade de incentivar e desenvolver a cultura musical suzanense, descobrir novos 

talentos valorizar e fomentar a criatividade dos jovens artistas da cidade.  

 

Objetivo 

 

2 - O FESC JOVEM tem como objetivo: 

a - Estimular a composição e interpretação musical de crianças entre 07 à 12 anos e 

jovens entre 13 à 24 anos 

b - Oferecer espaço aos jovens compositores; 

c -  Revelar novos talentos nos mais variados gêneros musicais; 

d - Incentivar o interesse da população aos novos criadores. 
 

Dos Participantes 
 
3 – Poderão participar do FESC JOVEM interessados nas seguintes categorias: 

a) Categoria Infantil: composições feitas por crianças de 07 à 12 anos; 

b) Categoria Juvenil: composições feitas por adolescentes de 13 à 17 anos; 

c) Categoria Jovem: composições feitas por jovens de 18 à 24 anos. 

 

4 – Proponente, compositor e intérprete devem ser residentes na cidade de Suzano; 

 

5 – O proponente da inscrição deve ser maior de 18 anos mesmo se o compositor for 

criança ou adolescente; 

 



6 - Não poderão participar do “FESC Jovem” membros da Comissão Organizadora, 
funcionários da Secretaria de Cultura de Suzano, jurados bem como seus parentes até 
segundo grau. 
 
 

Das Composições 

7 - As composições deverão ser:  

a) Originais e inéditas: considera-se nesse regulamento canções originais e inéditas 

aquelas que não foram premiadas em outros festivais/mostras e que não foram 

executadas/disseminadas/divulgadas em meios de comunicação de massa até a data da 

final desta Mostra; 

b) Letras predominantemente compostas na língua portuguesa; 

c) Não cometer plágios, adaptações ou versões de obras de outros compositores; 

8 – As canções inéditas poderão ser interpretadas pelos próprios compositores ou 

interpretes indicados. 

9 - Serão aceitas propostas de todos os gêneros (samba, rock, pop rock, samba rock, 
forró, frevo, folk, pagode, jazz, blues, regional, sertaneja, folclórica, MPB, entre outras) em 
suas distintas vertentes; 

a -  O proponente deverá enviar um demonstração em formato MP3 na formação: 

I -  Voz com mais um instrumento (cordas, percussão ou o instrumento que 

melhor valorize a composição)  

II - A capella 

          b – Não serão aceitas músicas de louvor e adoração de qualquer matriz religiosa                      

sendo que haverá no futuro edital próprio para essas canções. 

10 – A canção deve ter a duração máxima de 5 minutos 

11 - Caso a canção seja composta por mais de uma pessoa, todos deverão pertencer a 

mesma categoria, assim como o intérprete da canção 

12 – A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabiliza por questões judiciais caso 

de fraude da obra. 

Das Inscrições 

13 - As inscrições para o FESC JOVEM 2021 estarão abertas no período de 12 de Março 

a 20 de Abril de 2021 até as 23h59min; 

 a – Não serão consideradas as inscrições após o encerramento do prazo. 

 

14 -  As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário digital 

disponibilizado no site www.culturadesuzano.com.br e deverão conter os documentos: 

 

a) Cópia simples do documento de identidade oficial do proponente, contendo o 

número do R.G. e foto; 

http://www.culturadesuzano.com.br/


b) Cópia simples do CPF do proponente ou documento de identidade que contenha 

o número do CPF. 

c) Cópia do RG ou Certidão de Nascimento da criança e adolescente participante. 

d) Comprovante de residência do proponente. 

e) Contato do proponente.  

f) Comprovante ou declaração de residência do compositor (Anexo 1) 

g) Procuração de representação formal do proponente (Anexo 2. Enviar em arquivo 

único em PDF com 5mb no máximo) 

h) Autorização do responsável para composições inscritas nas categorias infantil e 

juvenil (Anexo 3. Enviar em arquivo único em PDF com 5mb no máximo) 

i) Declaração do comprometimento de apresentação nos dias 29 e 30 de maio caso 

passem para a segunda fase (Anexo 4. Enviar em arquivo único em PDF com 5mb 

no máximo)  

j) Letra da música na íntegra. Deve conter, nome da música e compositor (Enviar 

em arquivo único em PDF com 5mb no máximo)  

k) Gravação em mp3 da música  

 

 

15 -  O proponente da inscrição de canções feitas por crianças e adolescentes menores 

de 18 anos deverá incluir uma carta de autorização dos responsáveis (Anexo 2). 

 

16 -  A Secretaria não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido às falhas 

tecnológicas. 

 

17 - O e-mail e os telefones informados no cadastro online são os canais de comunicação 

entre a Secretaria e o participante. É responsabilidade do participante manter ativo e 

atualizado e-mail e os telefones cadastrados, sob pena de não classificação, ocorrendo a 

hipótese do participante não ser mais encontrado. 

 

18 -  A Secretaria não será responsável pelo recebimento de materiais que se encontrem 

ilegíveis ou de informações que impliquem na impossibilidade de avaliação para seleção, 

o que poderá resultar na desclassificação do participante. 

 

19 -  É permitido a seleção de apenas uma canção por proponente 

 

Das Seleções e Resultados 
 
20 - Serão selecionadas 5 músicas de cada categoria (15 no total, item 3) 
 
21 – O Fesc Jovem será realizado de acordo com as seguintes fases: 

         1) Primeira fase -> Avaliação dos trabalhos inscritos online por meio do júri técnico. 

         2) Segunda fase -> Apresentação dos selecionados pelo júri técnico, e abertura da 

votação online para a premiação em dinheiro da categoria juvenil e jovem. 

         3) Terceira fase -> Entrega dos troféus, certificados e premiações. 

 



22 – Primeira fase: A Secretaria Municipal de Cultura formará uma comissão avaliadora 

para a seleção dos projetos. 

 

a – Os critérios de avaliação da Primeira fase serão:  

           I) Criatividade (tema escolhido) 

           II) Originalidade (abordagem do tema) 

           III) Fluência (domínio do discurso com desprendimento e propriedade)                                               

 

23 – A segunda fase compreenderá:  

a - Apresentação online dos selecionados; 

b - Entrega dos certificados e troféus; 

c -  Premiação simbólica à todas as canções selecionadas da categoria infantil; 

d -  Abertura da votação online para as categorias juvenil e jovem. 

 

24 – As apresentações da segunda fase serão feitas no formato live e exibidas no site 

www.culturadesuzano.com.br nos dias 29 e 30 de Maio de 2021.  

a - Será permitido o tempo máximo de 30 minutos de ensaio para cada composição. 

 

25 – Os participantes selecionados deverão ter disponibilidade para se apresentar após a 

primeira fase do FESC JOVEM, que acontecerá virtualmente nos dias 29 e 30 de Maio de 

2021. 

26 – É de responsabilidade do proponente providenciar os instrumentos, cabeamentos e 

músicos para a execução da música, caso opte por tê-los.  

 

27 – O link para votação do público nas categorias juvenil e jovem ficará disponível a partir 

do último dia da apresentação e se encerra no dia 14/06/2021  

 

28 – A terceira fase compreenderá:  

a - Divulgação da votação online 

b - Entrega dos certificados; 

c - Troféus e premiação da categoria juvenil e jovem. 

 

Da Premiação 

29 – As cinco composições selecionadas na primeira fase na categoria infantil serão 

premiadas com o valor simbólico de R$300,00 (trezentos reais) e ganharão certificado de 

participação. 

 

30 – A composição da categoria infantil com a maior pontuação no critério “Criatividade” 

ganha o troféu de destaque. 

 

31 – Todas as composições das categorias juvenil e jovem recebem certificado de 

participação. 

 

http://www.culturadesuzano.com.br/


32 -  A premiação pela votação online na categoria juvenil será de: 

- 1º lugar: R$1.000,00 

- 2º lugar: R$ 700,00 

- 3º lugar: R$ 500,00 

- 4º e 5º lugar: R$ 300,00 

Haverá entrega de troféu para a canção com maior pontuação no critério “criatividade” (1ª 

fase) e melhor interpretação (apresentação da 2ª fase) 

 

33 – A premiação pela votação online na categoria jovem será de: 

- 1º lugar: R$1.000,00 

- 2º lugar: R$ 700,00 

- 3º lugar: R$ 500,00 

- 4º e 5º lugar: R$ 300,00 

Haverá entrega de troféu para a canção com maior pontuação no critério “criatividade” (1ª 

fase) e melhor interpretação (apresentação da 2ª fase) 

 

34 – A premiação em dinheiro é realizada através de depósito em conta corrente ou 

poupança no nome do proponente e há o prazo de 30 dias desde a divulgação da 

premiação para o valor ser depositado. 

 

Das Disposições Gerais  

 

35 - Ao se inscrever no festival, o inscrito assume a concordância com todos os termos do 

presente regulamento e seus anexos. 

36 - O não cumprimento do presente regulamento poderá sujeitar a desclassificação das 

respectivas canções. 

37 - Não será permitida nenhuma manifestação artística que possua em seu conteúdo 

mensagens racistas, homofóbicas, misóginas, antidemocráticas, ofensas morais ou que 

defenda práticas ilegais cabendo à Secretaria Municipal de Cultura de Suzano retirar o 

conteúdo do ar em qualquer momento, indiciar legalmente os responsáveis pelo material, 

excluir da lista de contemplados acionando, assim, o próximo na lista de pontuação. 

38 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo transporte dos selecionados 

para a apresentação no Festival. 

39 - Os participantes indicados pelo compositor da canção selecionada permitirão que as 

apresentações sejam fotografadas e/ou gravadas em áudio e vídeo para divulgação em 

materiais da Secretaria, além de divulgação em rádio, televisão, internet e outras mídias 

impressas, audiovisuais, digitais ou eletrônicas, por tempo indeterminado. 

 

40 - As propostas são de exclusiva responsabilidade dos participantes, que assumem toda 

e qualquer responsabilidade civil ou criminal decorrente de reclamação, exigência ou 

questionamento judicial ou extrajudicial alusivos à violação de direitos de propriedade 

intelectual, quanto ao conteúdo e à forma do trabalho inscrito. 



 

41 -  A Secretaria se reserva o direito de, a qualquer tempo, alterar, suspender o 

cronograma de datas e localidades e/ou cancelar o presente Festival, sem necessidade 

de aviso prévio, caso ocorra qualquer situação que impeça e/ou prejudique a execução 

deste festival conforme originalmente planejado. 

 

42 – Todos os participantes aceitam os termos do regulamento, autorizam a cessão de 

uso de nome, imagem e voz, e declaram, sob as penas da lei, que a canção é inédita e 

autoriza a publicação das mesmas, gratuitamente, em meio eletrônico ou impresso, com 

visibilidade nacional. A presente cessão se dá em caráter irrevogável, irretratável, gratuito 

e sem exclusividade, e isenta a Secretaria de qualquer responsabilidade por eventuais 

direitos – patrimoniais e morais – que porventura venham a ser pleiteados por terceiros, 

no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, obrigando-se a proceder e arcar com 

todos os encargos necessários a uma eficaz defesa, caso tal procedimento venha a ser 

necessário. 

 

43 - Os participantes deste Festival ou seus responsáveis declaram que são os únicos, 

exclusivos e legítimos titulares de todos os direitos autorais e conexos relacionados às 

letras das músicas enviadas. 

 

44 - A participação neste Festival não gerará aos participantes nenhum outro direito ou 

vantagem que não estejam expressamente previstos neste Regulamento. 

 

45 -  Os resultados da seleção serão publicados única e exclusivamente no site 

www.culturadesuzano.com.br  

 

46 - Informações a respeito do “FESC Jovem” estarão disponíveis no site 

www.culturadesuzano.com.br  

 

47 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador do “FESC Jovem”. 

 

48 - Dúvidas e esclarecimentos serão realizados pelo e-mail 

secretariadeculturadesuzano@gmail.com ou pelo telefone 4747-4180 (ramal 201) 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRONOGRAMA DO FESC 

Primeira fase: Inscrições de 12 de Março à 20 de Abril 

Divulgação dos selecionados 10 de Maio 

Segunda fase: Apresentação 29 e 30 de Maio 

Votação online de 30 de Maio à 14 de Junho 

Terceira fase: Premiação 18 de Junho 

http://www.culturadesuzano.com.br/
http://www.culturadesuzano.com.br/
mailto:secretariadeculturadesuzano@gmail.com


ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO 

 

Eu (nome do residente comprovado na inscrição do FESC Suzano), declaro para os devidos fins 

que (nome do proponente) mora em (endereço completo) 

 

 

Suzano, _____de _____________ de 2021 

 

 

 

___________________________________ 

Nome do residente: 

RG: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 

PROCURAÇÃO 
MODELO 2 

 

 Pelo presente instrumento particular de procuração, o(a) o responsável pela 

criança/adolescente (nome do responsável pela criança) abaixo identificado autoriza o(a) (nome 

do procurador legal) a seguir qualificado, estabelecido no endereço (endereço do procurador 

legal) CPF (CPF do procurador legal) a representá-lo na inscrição no FESC Jovem aceitando e 

conhecendo todos os seus termos, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel 

cumprimento deste mandato, bem como para receber notificações, ordens ou toda e qualquer 

instrução/comunicação necessária ao desenvolvimento do trabalho, assim como firmar contratos, 

compromissos, declarações, receber pagamentos, dar quitação ou qualquer outro ato necessário 

à participação do referido Festival, estando ciente que o pagamento dos valores decorrentes de 

minha participação é de responsabilidade do representante, não cabendo quaisquer valores 

eventualmente não repassados. 

 

 

Suzano, ____ de _______________ de 2021 

 

 

______________________________________________ 

Nome do proponente: 

CPF: 

Nome da canção inscrita:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

PRESENÇA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA OBRA 
 

 

Eu (nome do responsável pela criança) CPF: (CPF do responsável pela criança) responsável 

legal pela criança e/ou adolescente (nome da criança ou adolescente) RG ou CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO: (número do rg ou certidão de nascimento da criança ou adolescente) autorizo a 

sua inscrição e participação no Festival Jovem de Suzano tendo ciência que caso a obra seja 

contemplada, estará disponível sua publicação, exibição, divulgação e veiculação, em caráter 

virtual. 

 

 

_____, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA SEGUNDA FASE 
 (deve ser preenchido por todos da equipe) 

 

Pelo presente instrumento os nomes abaixo listados declaram que estarão presentes na 2ª fase do Festival Suzanense da Canção Jovem 

(FESC) caso a canção (nome da canção inscrita) seja selecionada para a segunda fase a ser realizada de forma presencial entre os dias 29 e 

30 de maio de 2021, aceitando e conhecendo todos os termos do edital de chamamento e dos encargos em caso de não cumprimento da 

apresentação. 

 

NOME RG CPF FUNÇÃO NO PROJETO ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

     

 

 


