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EDITAL 06/2016 
PROJETO MISA ACÚSTICO 

EDITAL DE SELECAO DE MÚSICOS, CANTORES OU GRUPOS MUSICAIS. 
 
A Secretaria de Estado da Cultura torna público, para o conhecimento dos interessados, o pres
ente Edital de Seleção de Músicos, Cantores ou Grupos Musicais para participação no Projeto 
MISA ACÚSTICO, conforme as cláusulas abaixo: 
 
1. DO OBJETO 
Constitui objeto deste Edital a seleção de músicos, cantores ou grupos musicais, para apresent
ação no Projeto MISA ACUSTICO/2016, no Museu da Imagem e do Som de Alagoas, em Mace
ió com o objetivo de estimular e valorizar o músico e a música produzida em Alagoas, dando-lh
es visibilidade, de forma a estimular a criação e difusão musical. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

2.1. Serão aceitas inscrições de projetos de músicos, cantores ou grupos musicais, maiores 

de 18 anos, dedicados a música de qualquer gênero e/ou erudita, nascido em Alagoas, 

ou aqui radicado há pelo menos 02 (dois) anos;  

2.2. Os shows musicais selecionados serão realizados no MISA – Museu da Imagem e do 

Som de Alagoas, no segundo semestre do ano de 2016;  

2.3. Serão selecionados 08 (oito) projetos musicais, sendo realizado 01 (um) show por mês, no
s meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016 e em março, abril, maio e junh
o de 2017; 

2.4. Cada proponente poderá participar apenas com uma proposta de apresentação;  
2.5. Só serão aceitos os projetos de músicos, cantores, ou grupos musicais cuja apresentação t

enha, no mínimo, 60 (sessenta) minutos e no máximo, 90 (noventa) minutos de duração;  
2.6. É vedada a inscrição de agentes, servidores públicos vinculados a Secult e membros da C

omissão Julgadora deste edital;  
2.7. Não serão aceitas apresentações que possam colocar em risco a integridade física do esp

aço ou das pessoas;  
2.8. As propostas selecionadas não poderão ser substituídas, pelas propostas que estejam pon

tuadas como suplentes. 
 

3. DO CRONOGRAMA 

Período Etapa 

Publicação do edital 10/05/2016 

Inscrições 10/05 a 24/06/2016 

Análise dos documentos 27 a 30/06/2016 

Seleção pela comissão julgadora  04 a 07/07/2016 

Publicação dos resultados 11/07/2016 

Prazo para recurso 12 a 18/07/2016 

Análise do recurso 19 a 21/07/2016 

Publicação do resultado final 22/07/2016 
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4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 10 de maio a 24 de junho d

e 2016, no horário entre 09h00min (nove) e 14h00min (quatorze) horas, na sede do Muse
u da Imagem e do Som de Alagoas (MISA), Rua Sá e Albuquerque, 275, Jaraguá-Maceió
, através de Formulário de Inscrição, padrão, disponível no local. Quaisquer esclarecimen
tos e orientação para o preenchimento do Formulário de Inscrição serão prestados pela e
quipe técnica do MISA. 

4.2. Para efeitos de inscrição, os interessados deverão entregar, obrigatoriamente, a seguinte 
documentação e materiais, no local e prazo estipulados no item acima: 
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido e assinado pelo responsável; 
b) Cópias de RG, CPF e comprovante de endereço (apenas documentos de concessionár
ias públicas, bancários, comerciais ou de instituições públicas); 
c) Currículo dos músicos, cantores ou grupos musicais apresentando sua trajetória e hist
órico da formação musical, datilografado ou digitado com até 40 (quarenta) linhas. No cas
o de grupo musical, anexar o currículo dos participantes; 
d) Fotos dos músicos, cantores ou grupos musicais, bem como clippings, reportagens e c
ríticas publicadas sobre o músico/grupo; 
e) 01 (um) compact disc (CD)-Demo com, no mínimo, 03 músicas gravadas pelos músico
s, cantores ou grupos musicais; 
f) Projeto básico para show acústico, contendo número de integrantes, mapa de palco, in
put list, raider de som; 
g) Repertório com o nome das músicas e identificação dos compositores; 
h) Não serão fornecidos equipamentos de uso pessoal e/ ou instrumentos, apenas equipa
mentos de iluminação e sonorização para realização dos shows; 
i) É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do artista/grupo, a observância e regu
larização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, Conexos e de Imag
em relativos a documentação e material encaminhados; 
j) As propostas devem ser enviadas em envelope fechado com cola ou grampo, identifica
dos no seu exterior com o nome do proponente e o titulo do projeto. 

 
 
5. DA SELEÇÃO DOS CONCORRENTES 
5.1. Para a seleção dos inscritos, a Secretária de Estado da Cultura nomeara uma Comissão 

Julgadora, formada por 03 (três) membros, servidores da Secult; 
5.2. A composição da Comissão Julgadora será publicada em Portaria no Diário Oficial do Est

ado de Alagoas; 
5.3. Caberá a Comissão Julgadora analisar as propostas apresentadas, classificar aquelas qu

e atenderam as exigências e possibilidades de execução nos termos deste Edital e estab
elecer o calendário dos shows / apresentações classificadas; 

5.4. Para a seleção dos músicos, cantores ou grupos musicais que irão se apresentar no MIS
A, a Comissão Julgadora levará em consideração, além do disposto no item 4 deste Edita
l, os seguintes critérios: 
a) Qualidade técnica e artística do proponente.  

Pontuação: 50 (cinquenta) pontos. 
Serão analisados aspectos referente a experiência curricular do proponente, a ser co
mprovada através de CD ou DVDs gravados e/ou gravações DEMO (demonstração), 
com no mínimo 03 (três) musicas gravadas, onde serão analisados os aspectos: afina
ção, melodia e ritmo do proponente; trajetória e histórico da formação musical, compr
ovando no mínimo 02 (dois) anos de carreira, e shows similares realizados anteriorme
nte, bem como clippings, reportagens e críticas publicadas sobre o músico/grupo. E p
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or fim, compatibilidade entre o show proposto com as características do projeto MISA 
Acústico. 

b) Relação com o espaço arquitetônico das apresentações. 
Pontuação: 30 (trinta) pontos 
Será analisada a compatibilidade técnica da apresentação com o espaço e os 
equipamentos disponíveis no MISA – Museu da Imagem e do Som de Alagoas, 
bem como coerência entre o tema (estilo musical proposto) e o corpo de músicos e 
instrumentos indicados para execução. 

c) Singularidade e originalidade da obra e de sua execução; 
Pontuação: 20 (vinte) pontos 
Serão analisados os aspectos referentes a originalidade e singularidade no tocante a: 
criação e ou inspiração própria do proponente, garantindo que a proposta não é cópia
 ou imitação;  

5.5. Serão classificados os proponentes que atingirem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
da pontuação total. 

5.6. A Comissão julgadora deverá garantir a diversidade da programação, buscando eleger m
úsicos ou grupos que representem os vários gêneros, estilos e movimentos musicais. 

 
6. DAS APRESENTAÇÕES 
6.1. O calendário de shows / apresentações será definido pela Comissão Julgadora; 
6.2. Para as apresentações serão selecionados espetáculos dentre os inscritos, como música p

opular brasileira e como música erudita;  
6.3. Cada músico, cantor ou grupo selecionado terá direito a 01 (uma) apresentação cada. O ca

chê da apresentação, de responsabilidade da Secult, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
deduzidos os impostos legais;  

6.4. A passagem do Som deverá ser feita, em dia e horário previamente determinado pela Secu
lt; 

 
7. DA CONTRAPARTIDA DOS SELECIONADOS 
7.1. Os músicos, cantores, ou grupos selecionados assinarão um termo concordando que a obr

a audiovisual resultante das apresentações, será de propriedade exclusiva da Secult, que 
poderá cedê-la, para fins de divulgação, exibição pública (inclusive na radio e TV Educativa
), documentação e formação de acervo;  

7.2. Os selecionados deverão estar disponíveis para coletivas de imprensa, entrevistas individu
ais, depoimentos com exclusividade para vídeo institucional e gravação de spot promocion
al do Projeto para Rádios, TVs, Jornais e/ ou outros meios que venham a ser determinados
 pela Secult. 

 

8. DO CABIMENTO DE RECURSO 

8.1. Caso o participante apresente justificativa para recorrer do resultado da seleção do 

Edital, poderá interpor recurso na sede da Secretaria, dentro do prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de divulgação da seleção. 

8.2. O recurso deverá ser dirigido à Comissão julgadora; 

8.3. O recurso será julgado pela Comissão julgadora; 

8.4. Após a análise e julgamento dos recursos cabíveis, será publicada no Diário Oficial 

do Estado de Alagoas e através de outro meio de comunicação, a nova lista com os 

nomes dos artistas / grupos selecionados. 
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9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:  

O resultado da seleção será divulgado no site da Secretaria de Estado da Cultura e na 

edição eletrônica do Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 22 de julho de 2016. 

10. DAS DISPOSICOES GERAIS 
10.1. Os inscritos não selecionados deverão retirar o seu material no MISA, em ate 15 (quin

ze) dias apos a divulgação do resultado. O material não procurado nesse prazo, não se
rá mais devolvido.  

10.2. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão Julgad
ora junto a Secult.  

10.3. O ato de inscrição implica a aceitação de todas as condições estipuladas no presente 
Edital.  

10.4. A Secretaria de Estado da Cultura, se necessário e segundo seus critérios, poderá em
 razão de fatos supervenientes imprevisíveis (caso fortuito; força maior) ou por questõe
s institucionais relevantes, suspender em caráter temporário o show, sem que tal fato i
mplique na alegação de prejuízo aos interessados, ou a terceiros;  

10.5. Caso ocorram danos aos equipamentos e/ou instalações das dependências do MISA, 
ocasionados pela montagem do som ou por dispositivos cenográficos, o ônus dos repar
os correrão por conta do(s) artista(s) selecionado (s). 

 
 
 
 
 

MELLINA TORRES FREITAS 
Secretária de Estado da Cultura 
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Anexo I 

PROJETO: MISA ACÚSTICO – Ficha de Inscrição 

I – Endereço para Informação e Inscrição 

     Museu da Imagem e do Som de Alagoas – MISA  

     Rua Sá e Albuquerque, 275 – Jaraguá   

     57022-180 – Maceió / AL 

     (82) 3315-7882 // 98833-3588 

     Email: misa.cultura.al@gmail.com 

II – Dados pessoais do artista: 

Nome completo: 

Nome artístico: 

RG: Orgão Expedidor: CPF:  

Data de nascimento: Local de Nascimento: 

Endereço: Nº: 

Complemento: Bairro: CEP: 

Cidade: UF: 

Telefone: Celular: 

Endereço Eletrônico: 

Apresentação / Show (     ) Individual      (     ) Grupo 

 
 
 
Maceió – Al, ______ de ____________ de 2016 
 
 
CONCORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL. 
 
 
 

Assinatura  
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Anexo II 

PROJETO: MISA ACÚSTICO – Formulário de Recurso 

I – Endereço 

     Museu da Imagem e do Som de Alagoas – MISA  

     Rua Sá e Albuquerque, 275 – Jaraguá   

     57022-180 – Maceió / AL 

     (82) 3315-7882 // 98833-3588 

     Email: misa.cultura.al@gmail.com 

 

 

 

 

 

NOME DO PROPONENTE: 

RG CPF 

ENDEREÇO 

E-MAIL TELEFONE 

 ETAPA DO RECURSO 

(   ) HABILITAÇÃO 

(   ) Avaliação da Comissão de Mérito 

Recurso 

LOCAL E DATA: 

ASSINATURA: 


