
 

   
 

 

 
 
 

 
REGULAMENTO     

 
1 – PROMOÇÃO E OBJETIVOS 

 
1.1. O VOZES DO VALE é uma iniciativa do músico e produtor cultural varzeano Zelitto Coringa, através da ZCRIAR – 

Consultoria | Projetos Culturais & Produções Artísticas com o patrocínio do Edital de Fomento à Cultura – Fundação 

José Augusto e Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. 
 

O Festival visa incentivar a produção musical das cidades que integram o Vale do Açu; promover o intercâmbio 

cultural entre artistas (intérpretes); proporcionar ambiente profissional para registro e divulgação dos talentos desta 

rica microrregião norte-rio-grandense. 
 

2 - INSCRIÇÕES 
 

2.1.   Poderão   inscrever-se  gratuitamente  intérpretes  maiores de 18 anos que   sejam   residentes   nas   cidades   

de Carnaubais, Porto  do Mangue,  Alto  do  Rodrigues,  Pendências,  Ipanguaçu,  Itajá,  Assu,  São Rafael  e Jucurutu. 
 

2.2. Cada participante deverá postar no Youtube o vídeo como “Não listado”, compartilhar o link diretamente no 

formulário de inscrição, contendo a interpretação de uma música (Cover) gravada sem acompanhamento musical 

(Acapella), não podendo ultrapassar quatro minutos e trinta segundos. Entenda-se por ‘música cover” qualquer 

interpretação de obra musical não inédita que seja conhecida do grande público e tenha sido veiculada por 

emissoras de Rádio ou TV. 
 
2.3.  As inscrições serão realizadas via formulário eletrônico através do  https://zcriar.com.br/inscricao/ 

 

2.4. É vedada a inscrição de músicas que incitem ou façam apologia a algum tipo de preconceito: Racial, de gênero, 

sexualidade, cor, classe social e qualquer tipo de preconceito prescrito por lei. Também fica vedada a utilização 

de palavras de baixo calão. 
 

2.5. A comissão de seleção é instruída para não levar em conta a qualidade da gravação enviada pelo intérprete na 

fase de inscrições, observando apenas a interpretação musical. Entretanto, inscrições que não permitam uma 

audição clara e ou vídeo corrompido ou com falhas que dificultem uma boa audição e visualização, serão 

automaticamente desclassificadas. 

 

2.6. Os participantes deverão anexar uma cópia atualizada de comprovante de residência no ato da inscrição 

(conta de água, energia elétrica, etc...) e uma foto para divulgação. 
 

2.7.  Os 18 vídeos selecionados da primeira fase até a final serão utilizados nas redes sociais e site do evento para 
fins de divulgação do Festival Vozes do Vale com a finalidade de estimular a votação popular. 
 
2.8. Todos os intérpretes participantes da 1ª Edição do Festival Vozes do Vale autorizam a divulgação, edição, 
transmissão, retransmissão de imagens e sons de suas interpretações artísticas em publicação, mídia ou peças 
publicitárias vinculadas ao Festival, por qualquer meio, isentando, assim, a organização do Festival do pagamento 
de qualquer taxa ou contribuição.  
 
3- CRONOGRAMA 

 
3.1. As etapas obedecerão ao cronograma a seguir: 

 
Inscrições  
Dias 04 a 24 de março de 2021 
Seleção dos inscritos 
Dias 25 e 26 de março de 2021 

 

https://zcriar.com.br/inscricao/


 

   
 

Divulgação dos 18 selecionados - Semifinal 
27 de março (Abertura da votação para escolha dos finalistas)  
Divulgação dos 09 selecionados - Final 
03 de abril de 2021 
Workshop de preparação vocal e WeBinário de Produção artística  
(Via Google Meet para os Finalistas) 
Entre os dias 04 e 09 de abril de 2021. 
Gravações no TH Music Studio em Assu/RN. (Áudio e Vídeo) 
(Sábado e Domingo 
Dias 10 a 11 de abril de 2021 (Sábado e Domingo) 
Votação dos finalistas 
De 15 a 22 de abril 
Programa de apresentação das performances vocais, divulgação dos 
vencedores e Homenagem a cantora Núbia Lafayette 

  24 de abril de 2021 às 20h00. No canal da ZCRIAR 
  Pagamento das Premiações  
  De 25 a 30 de Abril de 2021. 
 
4 - SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 

4.1. A 1ª Fase Eliminatória será avaliada por uma Comissão composta por pessoas reconhecidamente ligadas ao  

meio musical,  contratadas exclusivamente para avaliação dos candidatos, que selecionarão 18 (dezoito) intérpretes 

sendo 02 de cada município da microrregião do Vale do Açu.  
 

4.2. Não havendo inscrições suficientes ou candidatos selecionados que possam preencher todas as vagas dos nove 
(09) municípios, a comissão avaliadora poderá classificar de acordo com a pontuação outros candidatos inscritos para 
o preenchimento das 09 vagas finalistas, podendo haver nesse caso, mais de um 01 candidato representando a 
mesma cidade. As decisões desta referida Comissão permanecerão soberanas e irrecorríveis. 
 
4.2.1 - Os 18 selecionados serão submetidos a votação popular e aquele ou aquela que obtiver maior votação pelo 
SITE DO FESTIVAL, terá de forma direta a sua vaga garantida entre os 09 finalistas. Os demais receberão notas da 
comissão julgadora. VER Critérios a serem Julgados - ITEM 5.5 

 
4.3. A Comissão Organizadora comunicará através de e-mail e fará a divulgação dos classificados pelo site 

www.zcriar.com.br, Imprensa e redes sociais. 
 

4.4.  Os vídeos que forem enviados até às 23:59 do dia 24 de março de 2021, serão avaliados pelo na 1ª Fase 
Eliminatória pelo Júri Técnico do Festival, em data mencionada no Cronograma do presente regulamento.  

 
4.5. Na 2ª Fase Eliminatória serão selecionados nove (09) concorrentes que seguirão para a grande fase final. 

 
4.6. As decisões da Comissão Julgadora em todas as fases serão soberanas e irrecorríveis. 

 
4.8. A Comissão Julgadora e mais Júri Popular escolherão entre os 09 finalistas os 06 Vencedores (as), dentre os 
representantes das cidades concorrentes. As Vozes finalistas receberão premiação em dinheiro, gravação no TH 
Music Studio, videoclipe, produção de fotos artísticas para divulgação e certificado de participação.  
 
4.9. Será repassado ajuda de custo para deslocamento dos seus respectivos municípios até a cidade de Assu/RN, as 
gravações ocorrerão nos dias 10 e 11 de abril de 2021. O valor varia de acordo com a distância e pode ser consultada 
no anexo 1 deste edital.  

 
5 - APRESENTAÇÃO 

 
5.1. A Direção Artística e Executiva do festival comunicará os dias e horários das atividades que serão realizadas pelo 

Google Meet. Oficina de preparação vocal, WeBinário de produção artística, reuniões e ensaios, orientações 

técnicas, gravações em estúdio e apresentação online. O participante deve obrigatoriamente participar de todas as 

atividades relacionadas ao festival acordado em termo de compromisso específico. 
 

http://www.zcriar.com.br/


 

   
 

5.2  Cada  artista  (intérprete)   finalista gravará em estúdio a música que inscreveu na 1ª Fase do concurso para 

participar da grande final. A gravação será feita em áudio e vídeo e na oportunidade assinará uma autorização de 

uso de imagem e voz para difusão das músicas apresentadas pelos intérpretes. 

  

CRITÉRIOS A SEREM JULGADOS:  levarão em conta em sua análise: 
 

a)  Interpretação, b)  Performance artística, c)  Afinação e d) Dicção 
 
5.3. O não comparecimento dos concorrentes na etapa de gravação presencial, nos dias e horários determinados, 
implicará em desclassificação do candidato. Endereço: TH MUSIC STUDIO - Rua: Isabel Clara de Amorim Silva, 29 – 
Bairro Do Elizeu - Assú/RN - Atrás do Brutinhos 

 

5.4. A ordem de disposição dos intérpretes selecionados no SITE DO FESTIVAL tanto para fase Semifinal, bem 
como para a fase Final, obedecerá a ordem alfabética dos nomes concorrentes. No entanto, a ordem de 
apresentação na grande final será decidida por sorteio com a presença virtual dos concorrentes, em dia e horário 
agendado pela Comissão Organizadora. 

 

5.5. Os jurados atribuirão nota de 0 (zero) a 10 (dez) para cada intérprete, podendo a nota ser fracionada em 
décimos (ex.: nota 8,3, nota 9,8, etc); 

 

5.6. Em caso de empate entre os vencedores, a Coordenação se reunirá com os jurados para julgar um desempate; 
 

6- PREMIAÇÃO EM DINHEIRO será de 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais.  
Distribuída entre as 06 intérpretes finalistas, da seguinte forma: 
 

  1º Lugar: 1.500,00 + Troféu Núbia Lafayette 
 

2º Lugar: 1.000,00 + Troféu Núbia Lafayette 
 

3º Lugar: 750,00 + Troféu Núbia Lafayette 
 

4 º Lugar: 250,00 + Certificado de participação 
 

5º Lugar: 250,00 + Certificado de participação 
 

6º Lugar: 250,00 + Certificado de participação 
 
Melhor intérprete - Júri Popular R$ 500,00  

 
7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
7.1. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, excluir do Vozes do Vale, os concorrentes 
que não cumprirem as disposições do presente regulamento. 

 
7.2. Estão impedidos de concorrer no Vozes do Vale todos os membros das comissões julgadoras e organizadora 

do festival, e/ou seus parentes até 2.° grau. 
 

7.3. O ato da inscrição dos concorrentes (intérpretes) implica na aceitação integral de todos os termos do presente 

regulamento. 
 

7.4. As dúvidas poderão ser respondidas no formulário de contato do site, e-mail: vozesdovale@zcriar.com.br 

Ou diretamente pelos números de WhatsApp - 84-99611-7339 / 99981-0084    

              
7.5. Os casos omissos no presente regulamento serão julgados pela Comissão Organizadora do Vozes do  Vale,  
investida  de  plenos  poderes,  inclusive  para  alterar  o  presente  regulamento, sendo suas decisões soberanas, 
irrecorríveis e inapeláveis, sob qualquer natureza. 
 

 
 

Carnaubais-RN, 04 de março de 2021.

mailto:vozesdovale@zcriar.com.br


 

   
 

 
 

ANEXO 1 
 

 
 
Tabela de valores da ajuda de custo para os finalistas do Festival Vozes do Vale se deslocarem até a cidade de 

Assú/RN, nos dias 10 a 11 de abril de 2021 (Sábado ou Domingo). O dia e horário da gravação de cada finalista será 
informado por telefone para que não haja atrasos, aglomeração no estúdio e Set de filmagens.  

 
 
 
 

MUNICÍPIO KM VALOR 

Carnaubais x Assú (30Km)  R$   80,00 

 Porto do Mangue x Assú (65Km)  R$ 115,00 

Ipanguaçu x Assú (11Km)  R$   60,00 

Itajá x Assú (11Km)  R$   60,00 

Alto do Rodrigues x Assú (39 Km)  R$   90,00 

São Rafael x Assú (39Km)   R$   90,00 

Pendências x Assú (47Km)   R$ 100,00 

Jucurutu x Assú (79Km)  R$ 130,00 

Assú (0 Km)  R$   50,00 

 
                                          
 
 
                                             

                                                       

  


