
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE 

REGULAMENTO DO 2º FESTIVAL SERTANEJO DA SANFONA DE SALGUEIRO. 

 

A Secretaria de Cultura e Esporte, responsável pela Coordenação Geral do 2º Festival Sertanejo da Sanfona, 

no uso de suas atribuições, convida os sanfoneiros interessados em participar do concurso, entre os dias 01 

de Maio e 24 de Junho de 2019. 

 

I – PROPONENTES E INSCRIÇÕES 

1.1 – Podem participar sanfoneiros profissionais ou amadores do município de Salgueiro e de seus distritos, 

que possuam habilidades com a sanfona e comprove moradia na cidade por meio de comprovante de 

residência em seu nome ou do responsável, caso (menor de idade) acompanhado do título de eleitor. 

1.2 – As categorias disponíveis para inscrições são nas categorias: adulto (acima de 18 anos) e mirim 

(menor de 18 anos); nas modalidades: sanfonas tradicionais e oito baixos. 

1.3 – Os proponentes inscritos na categoria mirim poderão inscrever-se mediante autorização dos pais ou 

responsáveis munidos da seguinte documentação: 

• Comprovante de residência; 

• Carteira de Identidade do responsável; 

• Título de eleitor do responsável; 

• Identidade/Registro de nascimento do participante; 

• Autorização (disponível no edital no site http://www.salgueiro.pe.gov.br); 

• Ficha de inscrição (disponível no edital http://www.salgueiro.pe.gov.br ); 

• Breve histórico do participante. 

1.4 – Os proponentes inscritos na categoria adulta, poderão se inscrever munidos da seguinte 

documentação: 

• Comprovante de residência; 

• Carteira de Identidade; 

• Título de eleitor; 

• Ficha de inscrição (disponível no edital http://www.salgueiro.pe.gov.br ); 

• Breve histórico do participante. 

1.5 – As inscrições estarão abertas de 10 a 26 de Abril de 2019 com data prorrogada durante o festival, na 

Secretaria de Cultura e Esporte na Casa da Cultura (1º andar), localizada na Rua- Major Rufino de Sá Nº60 

Bairro Santo Antônio, das 08h às 13h de segunda a sexta. 
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II – CONDIÇÕES GERAIS 

2.1– A participação no evento não é uma modalidade remunerada, exceto a premiação para os vencedores, 

ficando assim sobre responsabilidade do proponente todos os custos referentes à sua participação no 

evento. 

2.2 - O ato de inscrição implica no reconhecimento e concordância, por parte dos proponentes, de todas as 

condições estipuladas no presente edital. 

2.3 – Os proponentes selecionados, com o ato da inscrição, deixam manifesto seu pleno conhecimento do 

festival sertanejo da sanfona  e confirmam o desejo de participar do mesmo, na modalidade concurso de 

sanfona, em data a ser estabelecida pela coordenação do evento entre os dias 01 de maio a 24 de junho de 

2019, na cidade de Salgueiro/PE  e em seus distritos. 

2.4 – Os proponentes selecionados autorizam a organização do 2º Festival Sertanejo da Sanfona, a divulgar 

sua imagem e voz por meio de som, vídeos, fotos e trabalhos na mídia, bem como nos materiais de 

divulgação a serem produzidos (folders, cartazes, folhetos etc.) para fins de divulgação do festival. 

III – DAS ETAPAS 

3.1 – Tendo em vista uma maior propagação do evento assim também como a valorização dos sanfoneiros 

profissionais e amadores do nosso município, o festival da sanfona foi projetado por etapas realizadas em 

diferentes localidades do município, seguindo a tabela abaixo: 

01 ETAPA 16 DE MAIO SALGUEIRO 

02 ETAPA 24 DE MAIO UMÃS 

03 ETAPA 31 DE MAIO PAU FERRO 

04 ETAPA 07 DE JUNHO CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS 

05 ETAPA 14 DE JUNHO CAMPINHOS 

06 ETAPA 21 DE JUNHO FINAL / SALGUEIRO 

 

3.2 – Caso houver necessidade, haverá a possibilidade da alteração das datas citadas no cronograma acima; 

IV – DAS APRESENTAÇÕES 

4.1 – A ordem de apresentações dos sanfoneiros inscritos será baseada em ordem alfabética; 

4.2 – Cada participante terá o tempo limite de 10 (dez) minutos para a organização, montagem do 

equipamento e passagem de som, cabendo à penalidade na pontuação caso o tempo seja excedido; 

4.3 – Cada participante terá o tempo limite de 3 (três) minutos para executar uma peça de solo de sanfona 

e 3 (três) minutos para a execução de uma música juntamente com um conjunto formando um trio musical 

(sanfona, triângulo e zabumba); 

4.4 – Fica restringindo a participação para acompanhamento do sanfoneiro somente instrumentos como 

triângulo e zabumba. 



 

 

 

 
4.5 – O participante que exceder o tempo limite de 3 (três) minutos para a execução de cada música, 

perderá 1 (um) ponto para cada 30 (trinta) segundos de tempo excedido. 

V – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RECURSO 

5.1 – Serão avaliados os seguintes critérios abaixo: 

• HARMONIA: Será avaliado a melodia, a sincronia, o tempo musical e a música tocada; 

• DESEMPENHO: Será avaliado a postura e comportamento no palco, o envolvimento e 

manuseamento com o instrumento; 

• INTERPRETAÇÃO: Releitura da música, forma de tocar a música, fidelidade à original ou releitura. 

• TÉCNICA: A execução da obra, execução de forma correta, observação da técnica musical. 

5.2 – Do Julgamento das eliminatórias: O júri será composto por 04 (quatro) integrantes escolhidos pela 

organização do Festival dentre personalidades renomadas da atividade musical, sendo que cada jurado será 

responsável por um critério e julgarão as apresentações das etapas com pontuação de 01 a 10 podendo 

haver notas fracionadas (Exemplo: 8,5 ; 9,5) 

5.3 – Na possibilidade da existência de um empate, os critérios de desempate serão os seguintes: 

• Maior nota no quesito TÉCNICA, ainda havendo a possibilidade de empate, será considerada; 

• Maior nota no quesito DESEMPENHO, ainda havendo a possibilidade de empate, será 

considerado; 

• O participante de idade superior ao concorrente. 

5.4 – Caso haja alguma contestação sobre os resultados divulgados durante as etapas e sobre o resultado 

final, o participante deverá procurar a comissão organizadora do festival na Secretaria de Cultura e 

Esportes no prazo de 48 horas em dias úteis, no horário das 8h às 13h. 

VI – DA PREMIAÇÃO 

6.1 – A premiação será realizada de acordo com os valores abaixo: 

ETAPAS NO DISTRITO 1º lugar: R$ 400,00 
2º lugar: R$ 200,00 

CATEGORIA OITO BAIXOS 1º lugar: R$ 1.000,00 
2º lugar: R$ 500,00 

CATEGORIA MIRIN 1° lugar: R$ 1.000,00 
2º lugar: R$ 500,00 

 
ETAPA FINAL 

1° lugar: R$ 3.000,00 
2º lugar: R$ 2.000,00 
3º lugar: R$ 1.000,00 

 

 



 

 

 

 
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 – Em caso de desistência ou impedimento da participação do selecionado, basta dar ciência e a devida 

justificativa à Coordenação Geral do 2º Festival Sertanejo da Sanfona  em até 02 (dois) dias do início do 

evento pelo e-mail: cultura@salgueiro.pe.gov.br 

7.2 – Para qualquer dúvida, entre em contato com a Coordenação Geral do 2º Festival Sertanejo da Sanfona  

na secretaria de cultura e esporte de salgueiro,  no e-mail cultura@salgueiro.pe.gov.br  ou pelo telefone 

(87) 3871-1866, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. 

 

____________________________ 

HENRIQUE LEAL SAMPAIO 

SECRETÁRIO DE CULTURA E ESPORTES 
(Assinatura no original) 
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