
• DO FESTIVAL

O CANTA TIMON 2020 é uma produção da Prefeitura Municipal de Timon, realizado pela 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura por intermédio da 
ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES BEIJA- FLOR.
•
O Canta Timon 2020 será realizado através de transmissões ao vivo pela internet (lives), 
evitando assim aglomerações e obedecerá a todas as normas sanitárias e de isolamento 
social previstas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organizações Sanitárias 
Nacionais e locais.

• DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Poderão se inscrever no chamamento público, para participar do CANTA TIMON 2020, 
estudantes regularmente matriculados em escolas da cidade de Timon, públicas ou privadas, 
com idade entre 08 e 17 anos, completos até a data da etapa �nal.

Os candidatos agraciados com premiação no Canta Timon 2019 NÃO poderão participar 
do Canta Timon 2020 como concorrentes.

• DAS INSCRIÇÕES:

A inscrição será realizada com o envio do vídeo da música a ser interpretada para o aplicati-
vo WHATSAPP através do número (86) 99967-0059 até 20 de agosto de 2020

A Música usada para a inscrição será OBRIGATORIAMENTE a canção com a qual o candi-
dato irá concorrer na primeira classi�catória do Canta Timon 2020.

A música a ser inscrita poderá pertencer a qualquer gênero musical.

O Vídeo da música a ser inscrita deverá ser executado com, no mínimo, 01(um) instrumento 
de harmonia e não poderá ultrapassar 04 (quatro) minutos de duração. Caso ocorra, o 
candidato será desclassi�cado.

Não serão aceitas gravações apenas com voz (acapella)

Poderão se inscrever candidatos amadores e pro�ssionais

Os participantes poderão realizar apresentação solo ou, no máximo, em dupla.

Está vetada a participação de pessoas ligadas à coordenação e/ou organização do evento. 
Também não será permitida a participação de pessoas com parentesco de 1º grau em 
relação a qualquer membro da coordenação e/ou organização do evento.

Os candidatos selecionados para as classi�catórias do Canta Timon 2020 deverão apre-
sentar declaração Escolar, comprovando assim que estão devidamente matriculados em 
uma instituição de educação da cidade de Timon/MA, seja ela pública ou privada.

NÃO será cobrada taxa de inscrição.

• DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E ETAPAS:

Os candidatos serão analisados por um corpo técnico e artístico composto por pro�ssionais 
de notório histórico de fomento à cultura de Timon.

Serão selecionados 45 (quarenta e cinco) candidatos para as 3(três) classi�catórias, de onde 
serão escolhidos 05 (cinco) participantes em cada uma delas, sendo 01 (um) por votação 
popular e 04 (quatro) pelo júri técnico, totalizando 15 (quinze) candidatos para a GRANDE 
FINAL

• DO EVENTO:

O Canta Timon 2020 será realizado por TRANSMISSÕES AO VIVO PELA INTERNET 
através do canal do YOUTUBE do Canta Timon. O Festival será composto por 03 (três) clas-
si�catórias e 01 (uma) GRANDE FINAL, compreendidos entre os dias 12 de agosto e 28 de 
setembro de 2020.

• DOS ENSAIOS

Os ensaios do Canta Timon acontecerão de forma ONLINE, através do envio da gravação 
do arranjo da música na ÍNTEGRA, para que cada participante possa ensaiar em CASA e de 
forma INDIVIDUAL.

A “Banda Canta Timon”, gravará de forma ANTECIPADA, todas as músicas classi�cadas, 
assegurando ainda mais a segurança sanitária do Festival.

Só acontecerá 01 (um) ensaio presencial.

Durante o ensaio presencial e TODO O FESTIVAL, serão obedecidas as normas sanitárias da 
Organização Mundial da Saúde e Organizações Sanitárias Nacionais e locais (distanciamen-
to social, uso de máscara, disponibilização de pia com água e sabão assim como álcool gel 
para higienização das mãos, materiais e equipamentos.)

Os ensaios do Canta Timon acontecerão ao AR LIVRE, em ambiente arejado e com venti-
lação natural.

• DA APRESENTAÇÃO:

• A apresentação dos candidatos classi�cados deverá ter duração máxima de até 04(quatro) 
minutos.
• O Canta Timon 2020 iniciará às 19h. Os concorrentes devem estar presentes no local onde 
acontecerá a TRANSMISSÃO ONLINE (LIVE), UMA HORA antes de suas apresentações. O 
atraso do candidato resultará em sua desclassi�cação.

Os participantes aguardarão o momento da participação no Canta Timon 2020 em ambi-
ente devidamente sanitizado, arejado e com circulação natural de ar.

Todos os participantes receberão um kit com máscara e espuma de proteção de microfone 
devidamente esterilizados e embalados.

Os candidatos serão acompanhados EXCLUSIVAMENTE por playback gravado de forma 
prévia em estúdio pelos músicos da” Banda Canta Timon”.

DA COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A classi�cação das músicas e a atribuição de prêmios �carão a cargo da Comissão Julgadora, 
composta por 03 (três) jurados pro�ssionais ligados à música, escolhidos pela Comissão 
Organizadora, observando sempre o zelo pela autonomia e cumprimento do processo de 
avaliação.

Os critérios de avaliação serão: A�nação, Presença/Postura de Palco e interpretação.
• Os candidatos receberão notas de 05 (cinco) a 10 (dez), as quais poderão ser fracionadas 
a critério da Comissão Julgadora;

Em cada classi�catória haverá a escolha de 01(um) candidato através de votação popular, 
esta será computada através de um sistema online, cujo link funcionará em tempo real, 
enquanto ocorrem as apresentações das etapas classi�catórias. O mais votado pelo sistema 
será o �nalista do júri popular.

Durante a GRANDE FINAL do Canta Timon 2020, o vencedor do JÚRI POPULAR terá 
acrescido o valor de 02(dois) pontos em cima da pontuação dada pelo JÚRI TÉCNICO.

DA PREMIAÇÃO:

Os classi�cados nas 3 (TRÊS) primeiras colocações serão agraciados com os seguintes 
prêmios:

• PRIMEIRO LUGAR: R$ 1700,00 (mil e setecentos reais), mais troféu;
• SEGUNDO LUGAR: R$ 1300,00 (mil e trezentos reais), mais troféu;
• TERCEIRO LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais), mais troféu.

• DA ESTRUTURA:

A Prefeitura Municipal de Timon disponibilizará toda a estrutura de TRANSMISSÃO PELA 
INTERNET (LIVES), além da gravação individual, feita de forma ANTECIPADA, do arranjo da 
música escolhida pelo candidato (PLAYBACK).
As gravações serão feitas por músicos da banda de apoio do Festival (Banda Canta Timon), 
composta por teclado, baixo, guitarra e bateria, tanto para às classi�catórias, quanto para a 
GRANDE FINAL do Canta Timon 2020.

• Será organizado um cronograma de gravações das músicas inscritas para que cada candida-
to receba o seu arranjo (playback) e possa assim ensaiar em casa, com tempo hábil de prepa-
ro para as transmissões ao vivo do Canta Timon.

• Todo e qualquer caso omisso neste regulamento será decidido pela comissão organizadora.
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