
 
 
 
 
 

“Estação Cultura de Montenegro  5ª edição - Festa do Rock”  
 

Critérios para Inscrição: 

I. Somente Bandas de Rock; 

II. Quantidade de Integrantes: 2 a 5 integrantes; 

III. Integrantes serem montenegrinos e/ ou estarem residindo no Município há, no mínimo 2 

anos, mediante comprovação ( endereço comprovado através de apresentação de conta de 

Luz, água, etc.); 

IV. Apresentação e Entrega de Portifólio com a trajetória artística / cultural da Banda (sendo 

esse, o critério de desempate). Importante ressaltar que no portifólio deve constar o máximo 

de informações sobre a trajetória da Banda, sempre que uma informação for fornecida, 

deverá ser comprovada com fotos, prints, etc, Anexar todas as informações de relevância 

que possam ser observadas pela comissão, no momento da avaliação dos Portifólios: 

aberturas de shows, se a Banda tocou em abertura de shows (especificar e comprovar), se a 

banda possui CD, DVS, dicos, etc. Enfatizando que o PORTIFÓLIO é o critério de 

DESEMPATE. 

V. Participação de votação popular proposta em rede social.  

VI. Avaliação dos Portifólios: estes serão submetidos ao parecer de uma Comissão, formada 

por integrantes do Departamento de Cultura, Representante da Música - CMC, podendo 

haver convite para mais um integrante, se pertinente; 

VII. As inscrições deverão ser Presenciais, na Sala da Cultura, junto à Biblioteca Pública no 

período de 16/05/2022 à 31/05/2022.  

VIII. Publicação dos resultados - lista  das 5 bandas classificadas: 10/06/2022.  

IX. Serão classificadas 5 bandas, dentre as inscritas, para apresentação no Dia 10 de Julho 

de 2022 - Alusiva ao Dia do Rock. Local  da Estação da Cultura, a partir das 15h.  

X. Cada banda se apresentará durante 30 minutos e haverá 10 minutos de tolerância para a 

troca ou passagem de som, impreterivelmente; 

XI. Haverá pagamento de cachê - valor a ser divulgado em data próxima ao evento.O 

pagamento do cachê estará a encargo da One Brazil Eventos - através de recurso captado 

( CORSAN ) e será depositado na conta corrente indicada pela banda. Se uma das Bandas 

classificadas se ausentar no dia do Evento, será desclassificada e não receberá cachê.  



XII.  As Bandas deverão estar presente, integralmente e impreterivelmente, às 15h e 

permanecer no local até o seu horário de apresentação; 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

1. Endereço de e-mail: 

2. Dados Pessoais (por integrante): 

Nome Completo : ___________________________________________________________ 

Nome Completo : ___________________________________________________________ 

Nome Completo : ___________________________________________________________  

Nome Completo : ___________________________________________________________ 

Nome Completo : ___________________________________________________________ 

Nome da Banda:  ___________________________________________________________ 

3.  CPF e/ou documento oficial com foto - todos integrantes (cópia): 

4. Xerox do Cartão do Banco - frente e verso, ao qual será depositado o valor do cachê 

( Inserir autorização assinada por todos os integrantes da Banda, afirmando que 

concordam em que seja efetuado o depósito na conta apontada). 

5. Comprovante de endereço de todos integrantes (cópia):  

• Telefone para contato; 

Nome:________________________  Cel.: (    )______________________________ 

Nome:________________________  Cel.: (    )______________________________ 

Nome:________________________  Cel.: (    )______________________________ 

Nome:________________________  Cel.: (    )______________________________ 

Nome:________________________  Cel.: (    )______________________________ 

5 . Apresentação / Entrega do Portifólio da Banda / Trajetória cultural   (       ) Sim. 

Autoriza o uso/compartilhamento de imagem, vídeo e similares dos integrantes da 

Banda bem como o uso do nome da Banda em publicações - incluindo a reprodução 

de suas música em rede social ou afim, nos termos deste Evento de Rock.  

(      ) Sim.    Autorizo.  Assinatura (s):  

 

 

Montenegro, _______ de _________________________ de 2022. 


