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REGULAMENTO PARA O 1° CONCURSO DE KARAOKÊ 
 NO MERCADÃO DE LORENA 

 

 

A Prefeitura Municipal de Lorena, através da Secretaria de Administração, Diretoria do Mercado 

Municipal e Concessionários, promove o 1° Concurso de KARAOKÊ que será realizado no 

Mercadão, gratuitamente.  

1. CONCURSO 

1.1 - O concurso acontecerá em quatro etapas, sendo as três primeiras, nos meses de agosto 

(05); setembro (02), e outubro (07), sempre no primeiro sábado do mês das 12h às 17h, quando 

será feita a seleção dos finalistas do concurso, a quarta etapa será a final e acontecerá no dia 04 

novembro, quando será feita a escolha e a apresentação dos ganhadores. Não haverá taxa de 

inscrição. 

     2. OBJETIVO  

 

  2.1 – O concurso de Karaokê é um concurso amador de canções, que tem como objetivo, além                   

de entretenimento, revelar novos talentos, estimular à capacidade de atuar em        publico, criar 

oportunidades para que possam expressar e desenvolver os seus dotes artísticos, promover um 

espetáculo musical estimulando a união em família e atrair a comunidade para as canções que 

marcaram e marcam a cultura popular e consequentemente incentiva a difusão cultural no 

município.  

 

3. INSCRIÇÕES 

 

 3.1 - As inscrições serão feitas no local, com a Administração do Mercadão  e Concessionários. 
Serão aceitas inscrições para interpretação individual e em duplas que concorrerão entre si 
independentemente de sexo, estilo ou gênero musical, para maiores de 18anos. , As inscrições de 
adolescentes somente serão aceitas  acompanhados  pelos pais ou  responsáveis , que deverão 
assinar um termo de responsabilidade  descrito no anexo 02 (ficha de inscrição) Em conformidade 
com o ECA -  Estatuto da Criança e do Adolescente.   Art. 2º Considera-se criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 
doze e dezoito anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um ano de idade. 
 

 

3.2- Os participantes ficam limitados a 25 cantores por cada sábado da realização do concurso, 

que serão escolhidos na data do evento através de sorteio entre todos os inscritos, conforme item 

3.3, os demais restantes, ficarão como suplentes, ficando a disposição da Administração do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Mercado (responsável pelo evento), se necessário, agendar para o mesmo dia  ou em outra data, 

cinco (05) ou mais candidatos para a repescagem. 

 
 
3.3- Ordem de apresentação: A apresentação de cada candidato será através de sorteio realizado 

as 12h 00 do dia do evento  na presença da plateia, inscritos  e concessionários, portanto é de 

suma importância a presença dos candidatos para ciência  da ordem de  chamada. Obs: Após a 

chamada, conforme sequencia ao nº do candidato, terá tolerância de 02 minutos de espera e 

assim sucessivamente.  

3.4- Ausência do Candidato: reserva o direito  de exclusão , podendo  ser substituído em  ordem 

cronológica  pelo suplente  

3.5- Os concorrente não poderão  repetir  as musicas interpretadas  por outro participante,o 

critério para  seleção será por ordem do sorteio, importante ressaltar que cada participantes no 

ato da  inscrição indique na ficha 03(três) opções de Musicas, caso não tenha   a musica  

solicitada, o participante deve  escolher outra  dentro do processo do arquivo. 

3.6- Todos os concorrentes deverão aguardar até o final para a divulgação dos classificados que 

serão 10 por sábado. 

4. JURADOS  

4.1- O júri  será  composto  por  pessoas sem grau de parentesco, com  os candidatos. 

4.2- Ficha  do jurados    -   (anexo 01) 

4.3- Ficha  de inscrição   -  (anexo 02) 

4.4- Preenchimento do anexo 01, cada jurado fará um (X) nos itens a serem avaliados exposta na  

ficha.  As notas de avaliação serão de 50 a 100 e no final serão somadas, após a conferência,  

assinada e entregue a comissão.  Em caso de empate os jurados se reunirão para consenso de 

desempate.  

5. QUESITOS PARA JULGAMENTO 

5.1- Presença de palco, a forma que se exibe, interação com o publico, movimentação, gestos 

adequados de acordo com o tema. Para facilitar  cito  02 (dois)  aspectos negativos:  permanência  

estática e mãos nos bolsos ... 

5.2- Interpretação: A forma como o concorrente transmite vocalmente, ou seja, a emoção que 

passa  na atuação (durante apresentação)... 

5.3- Voz e afinação, levam-se em conta as capacidades vocais  o timbre e respectiva afinação. 

5.4-  Torcida melhor : Organizada, Criativa, Alegorias,bandeiras, camisetas 

5.5 - Ritmo e Tempo, colocação da melodia  no tempo espaço  das frases da musica 

6. PREMIAÇÃO: 

6.1 - Os 1º, 2º e 3º lugar Troféus  e Certificados  

6.2 - 4º e 5º Medalhas e  Certificados 
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6.3- CERTIFICADOS   

A organização se reserva o direito de reformular este regulamento em qualquer situação  omissa  

e será  soberanamente  resolvida por esta administração 
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( ANEXO 01 ) FICHA DO JURADO 

NOME   DO  CANDIDATO (A) 

                                                                        

 

N° DA FICHA 

 

 

ITENS A SEREM JULGADOS 

Srs. Jurados Assinalem com ( x ) nas notas correspondente 

N O T A S D O S   J U R A D O S  

50 60 70 80 90 100 
SOMA 

TOTAL 

 

PRESENÇA DE PALCO 

ORIGINALIDADE, CRIATIVIDADE NA 

DANÇA, BELEZA, LUXO E 

OSTENTAÇÃO VISUAL 

       

INTERPRETAÇÃO: Atuação, Emoção 

e  Criatividade 

       

VOZ  & AFINAÇÃO 

 Capacidade vocal, timbre  e respectiva 

afinação  de alcançar  diferentes  

notas, empolgação com o Publico... 

       

TORCIDA: 

 Animação empolgação e criatividade 

de alegoria, bandeiras,camisetas... 

       

RITIMO E TEMPO: 

melodia no tempo do tema, ou seja, a 

marcação correta ( ou não ) das frases 

musicais 

       

SOMA TOTAL: 

LEGENDA: 

50  =  BOM 

60  =  MUITO BOM 

70   =  OTIMO 

80  =  EXCELENTE 

90  =  ALEM DO ESPERADO 

100  =  SUPEROU A EXPECTATIVA                      

Nome do  Jurado__________________________ASSINATURA___________________    
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Ficha de inscrição (anexo) 2 

 
Eu participante estou ciente e declaro autorizado “todos direitos de imagem e conexos “ á organização do evento pra 

divulgar fotos,imagens  e sons produzido e ou apresentado, para trabalho de divulgação na mídia impressa eletrônica e 

outras mídias, sem qualquer ônus para o evento. 

   Declaro ainda que recebi cópias do Regulamento e prometo cumpri-lo na integra 

RG_____________________________CPF_________________________Assinatura____________________________

_ 

 

Dados do Responsável legal Caso de ( Menor ) 

Eu responsável pelo menor  ( Nome ).............................................................................. participante estou ciente e 

declaro autorizado “ todos direitos de imagem e conexos “ á organização do evento pra divulgar fotos,imagens  e sons 

produzido e ou apresentado, para trabalho de divulgação na mídia impressa eletrônica e outras mídias, do menor sob 

minha responsabilidade,  sem qualquer ônus para o evento. 

 Declaro ainda que recebi cópias do Regulamento e prometo cumpri-lo na integra 

  Nome__________________________________Telefone_______________________________ 

 RG____________________________CPF____________________________ 

Nome   do  Responsável                                                                                            Assinatura 

 

 

 

NOME(S) do (s) (da) (s) Candidata 

_________________________&________________________________ 

                                              

                                  NOMES DAS MUSICAS  ESCOLHIDAS  

                                                                                                                                                       

1ª = ................................................................ com. 

 2ª = ................................................................com. 

 3 = ................................................................. com. 

  

Endereço___________________________________________________________ 

__________________________________________Tel______________________ 

_Endereço_________________________________________________________ 

___________________________________________Tel_____________________ 

 

INSCRIÇÃO 

EFETUADA NO  

BOX  

 

................................... 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Concessionário 

Histórico  

 

 


