
EDITAL DE SELEÇÃO DE BANDAS/ARTISTAS LOCAIS Nº 003/2018
 ROCK NA PRAÇA 2018

INSCRIÇÕES: 27 de Julho a 15 de Agosto de 2018

1 – DO EDITAL

1.1  O presente  Edital,  têm por  objeto  selecionar  08  (oito)  artistas  ou grupos /  bandas
musicais autorais e covers, que se apresentarão no palco do 18º ROCK NA PRAÇA (2018)
no dia 22 de Setembro de 2018, em Brusque/SC.

2 – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 – Poderão concorrer ao presente Edital, pessoa jurídica/banda ou física/integrante que
a represente. Os componentes declarados na ficha de inscrição (Anexo 1) não poderão ser
alterados ou inclusos após a seleção, sendo automaticamente desclassificada a banda em
caso de descumprimento.
2.2 – As pessoas jurídicas deverão apresentar termo de anuência dos músicos por elas
representados  e  deverão  realizar  atividades  relacionadas  à  música,  sendo  que  tais
atividades devem constar do objeto de seu contrato social ou estatuto.
2.3  –  As  pessoas  físicas  deverão  apresentar  a  formação  que  executará  o  show  (de
conformidade com o Anexo 01).
2.4  - Poderão participar bandas do município de Brusque ou bandas cuja somatória dos
integrantes, totalize no mínimo um componente domiciliado no município de Brusque, por
um período mínimo de dois anos. Em caso de dúvida serão solicitados documentos que
comprovem residência.

3 – DO FORMATO DOS SHOWS

3.1  –  As  apresentações  dos  selecionados  serão  remuneradas  no  valor  de  R$  700,00
(setecentos  reais),  por  banda,  sendo  que  estas  serão  abertas  ao  público  em geral  e
acontecerão em um dia.
3.2 – O evento contará com um palco, localizado na Praça de Alimentação do Pavilhão
Maria Celina Vidotto Imhof. 
3.3 – Os shows terão a duração de 45 minutos no total  para cada banda (levando em
consideração a pausa entre uma e outra).
3.4 – Não serão tolerados atrasos, bem como ultrapassar o tempo das apresentações.
Neste sentido teremos um cronometrista responsável por assegurar o tempo limite.
3.5 – Os artistas ou grupos selecionados dentre os inscritos se apresentarão em sequência
definida por sorteio realizado pelos jurados ao final da seleção.
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4 – DO PRAZO, LOCAL E FORMA DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição deverá ser realizada no período de 27 de Julho de 2018 a 15 de Agosto
de 2018, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas,
na Fundação Cultural de Brusque.

4.2  O candidato deverá entregar em um único envelope lacrado e etiquetado com o
Anexo 2, na Fundação Cultural de Brusque, os seguintes documentos:

a)  Formulário  de  Inscrição  (Anexo  1)  totalmente  preenchido  e  assinado  pelo
representante legal da empresa, pelo produtor do artista/banda/grupo, pelo artista
ou pelos integrantes do grupo;

b) 01 gravação de vídeo com áudio ao vivo de boa qualidade, independente se for
ensaio ou show.

4.3 – O rider e mapa de palco, assim como material de divulgação (fotos, releases, etc)
serão solicitados somente para as bandas classificadas.
4.4-Todo candidato receberá um nº de protocolo, para confirmar a entrega do envelope
lacrado.
4.5 – Serão desconsideradas as inscrições postadas fora do prazo e aquelas cujo material
estiver incompleto.
4.6 – O material de inscrição dos artistas ou grupos ficará à disposição dos interessados na
Fundação Cultural de Brusque até 30 (trinta) dias após a divulgação do resultado. A não
retirada nesse prazo permitirá a sua inutilização pela Fundação.
 

5 – DA SELEÇÃO

5.1  – A seleção dos inscritos  será feita  por  uma Comissão Julgadora  formada por  05
(cinco)  especialistas  do setor  musical  (críticos,  jornalistas  especializados,  curadores de
eventos e festivais, conhecedores da cena musical local, organizadores de festivais etc.),
conforme seleção descrita no item 11. Como garantia de uma composição de júri, temos
dois suplentes. Na falta de número ímpar na comissão julgadora, caberá ao Coordenador
(a) da Fundação Cultural de Brusque o último e decisivo voto.
5.1.1 – A decisão da Comissão Julgadora é soberana e sobre o seu resultado não cabem
recursos.
5.2  –  No  processo  de  seleção,  a  Comissão  Julgadora  levará  em  conta  os  seguintes
critérios:
5.2.1 – Qualidade artística e técnica nas músicas apresentadas;
5.2.2 – Qualidade artística dentro de sua proposta estilística;
5.2.3 – Capacidade de circulação e divulgação do artista em mídias digitais, especialmente
as redes sociais da internet especializada.
Parágrafo primeiro: a Comissão de Seleção deverá garantir a diversidade da programação,
buscando  eleger  representantes  de  vários  gêneros  do  segmento  Rock  e  movimentos
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musicais. Também buscará o equilíbrio entre artistas emergentes e artistas já revelados
para o público.
Parágrafo  segundo: a  atuação  dos  membros  da  Comissão  Julgadora  não  acarretará
qualquer ônus para a Fundação Cultural, que não será responsável pelas contratações e
remunerações dos mesmos.
Fica proibida a participação de pessoas do júri e ou pessoas diretamente ligadas a estes na
composição das Bandas.
 

6 - DO RESULTADO DA SELEÇÃO

6.1  –  A  lista  dos  artistas  ou  grupos  selecionados  será  anunciada  e  publicada no  site
www.brusque.sc.gov.br na aba Editais, no dia 22 de Agosto de 2018.

7 – DA CONTRATAÇÃO

7.1 – Após a divulgação do resultado da seleção, os selecionados deverão encaminhar
para a Fundação Cultural, no prazo de dois dias corridos, pessoalmente, os documentos
necessários  à  contratação.  A relação  destes  documentos  poderá  ser  obtida  no  setor
administrativo da Fundação Cultural após a publicação do resultado.
7.2  –  Após  a  seleção  dos  artistas  ou  grupos,  não  poderá  haver  modificação  da
empresa/entidade/ banda proponente conforme item 2.1.
7.3 – A não apresentação da documentação exigida pela Fundação Cultural de Brusque
dentro do prazo estipulado, implicará no cancelamento do pagamento da premiação.

8  –  DA  PREMIAÇÃO  DOS  ARTISTAS  OU  GRUPOS  SELECIONADOS  PARA  OS
SHOWS

8.1 – Os artistas ou grupos musicais selecionados a partir deste edital, para a realização de
apresentação no 18º Rock na Praça, receberão a quantia bruta de R$ 700,00 (setecentos
reais) referente à premiação pela participação.
8.1.1  –  O  pagamento  aos  selecionados  sofrerá  os  descontos  previstos  na  legislação
tributária em vigor.
8.1.2 – A quantia referida no item 8.1 será paga em até 30 dias, mediante apresentação de
nota fiscal do proponente, empresa ou pessoa física representante dos artistas ou grupos,
a ser emitida após a apresentação contratada. 
8.2  -  Os recursos para realização do presente Edital serão provenientes da Manutenção
Administrativa da Fundação Cultural  de Brusque, subelementos utilizados para o cachê
artístico:  333903699000000  –  Outros  serviços  de  terceiros  (pessoa  física)  e
333903999000000 – Outros serviços de terceiros (pessoa jurídica). 
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9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 – O 18º  Rock na Praça (2018)  é uma ação da Prefeitura Municipal  de Brusque e
Fundação Cultural de Brusque.

9.2  –  A Prefeitura  e  a  Fundação Cultural  de  Brusque  poderão  utilizar  fichas  técnicas,
material audiovisual, fotografias e áudio dos artistas e grupos musicais selecionados para
acervo e divulgação institucional do evento. Tais materiais também poderão ser incluídos
em catálogos e demais produtos resultantes do projeto. Os músicos e grupos musicais
selecionados permitirão, ainda, que os shows sejam fotografados e/ou gravados em áudio
e vídeo por pessoas designadas pelas instituições descritas neste item e veiculados em
rádio, televisão, internet e outras mídias impressas, audiovisuais, digitais ou eletrônicas.

9.3 – A inscrição na seleção do 18º Rock na Praça (2018) expressa à aceitação, de forma
irrestrita, às regras do presente objeto.

9.4 – A Fundação Cultural  de Brusque fica responsável  pelo pagamento  das taxas de
direitos autorais junto ao ECAD.

10. PARECERES SOBRE OUTROS

10.1 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Coordenador (a) da Fundação
Cultural de Brusque.
 

11. A COMISSÃO JULGADORA

Conforme o  item 5.1,  fica  descrito  abaixo  a  formação  da  Comissão  Julgadora  e  seus
suplentes: 1 Representante da Fundação Cultural de Brusque; 1 Representante de Rádio
do  segmento  rock/pop  preferencialmente  de  Brusque;  1  Representante  da  Câmara
Temática  de  Música;  1  Representante  de  Casa  Noturna  de  Brusque  do  seguimento
rock/pop de Brusque; 1 Representante Jornalístico ou crítico do segmento rock/pop. Os
suplentes, se necessário, serão indicados pela FCB.

Brusque, 25 de Julho de 2018.

Eliani Aparecida Busnardo Buemo
Respondendo Interinamente pela Fundação Cultural de Brusque
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ANEXO 1

18° ROCK NA PRAÇA - Ficha de Inscrição

Data de realização do evento: 22 de setembro de 2018.
Duração do evento: 16:00 às 02:00. 
Espaço disponível para as apresentações: Praça de Alimentação do Pavilhão Maria Celina Vidotto
Imhof (Fenarreco)

Nome da Banda

Participantes

Nome
Função (Instrumento, vocal, outros)

Nome do responsável

Razão Social

( )Pessoa Física. N° PIS:___________________ 
CPF:________________RG:_________________               

( ) Pessoa Jurídica. CNPJ:
Endereço completo 
(Rua,bairro, cidade, estado, 
CEP)

Telefone de contato

E-mail

Gênero  (Pop, Metal,  Thrash,  Hard Core,  Punk e
outros)

 (    )  AUTORAL  (     ) COVER 

(    )AUTORAL E COVER

Breve Histórico da Banda:

Eu,____________________________________________________________________, como representante
acima descrito, assumo a responsabilidade pelo grupo e respondo pela veracidade das informações acima
mencionadas.
Além disso, me comprometo a apresentar uma música gravada em áudio ou vídeo ao vivo, em ensaio ou 
show da banda.

Brusque, ________ de ________ de 2018

Assinatura do representante: __________________________________________________.
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ANEXO 2

ETIQUETA

EDITAL ROCK NA PRAÇA 2018

A/C
Daniela Rezini Gonçalves de Oliveira
Diretoram da Fundação Cultural de Brusque

                     Rua Germano Schaefer, 100 – Praça da Cidadania – Centro – Brusque/SC
Telefone: 47 3396 8113

BANDA:_____________________________________________________

Gênero:

(  ) Autoral
(  ) Cover
(   ) Cover e Autoral
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