
 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 

Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 
 

REGULAMENTO 

EDITAL Nº 06/2019 – SECULT/AL 

5º FESTIVAL PÔR DO SOL CULTURAL - SECULT/AL 

 

O Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura, com o objetivo de estimular os talentos 

alagoanos e promover a difusão, o intercâmbio artístico-cultural e oferecer ao público um evento de nível e qualidade musical para o 

estado, torna público o presente Edital e convidam os artistas e grupos culturais alagoanos a apresentarem propostas para concorrer a 

concessão de cachês, observadas as especificações constantes deste Edital, conforme regulamenta o Edital 5º Festival Pôr do Sol 

Cultural. 

 

OBJETIVO 

O 5º Festival Pôr do Sol Cultural, a ser realizado no período de 22 de novembro a 15 de dezembro de 2019, tem como 

objetivo oportunizar aos agentes culturais alagoanos demostrarem seu talento em um período de mais frequência de turistas na cidade, 

valorizar os agentes culturais alagoanos, estimular os talentos, promover a difusão, o intercâmbio artístico-cultural e oferecer ao público 

um evento de nível e qualidade musical para o estado. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições poderão ser efetuadas no período de 04 de julho a 30 de agosto de 2019, nos dias úteis, das 8h às 16h, na sede 

da SECUL/AL, setor de protocolo. 

 

PREMIAÇÃO 

Fica destinado como cachês aos participantes selecionados através do presente Edital, o montante de R$ 67.500,00 (sessenta e 

sete mil e quinhentos reais), tal valor será distribuído de acordo com os critérios de avaliação das Comissões Julgadoras, da seguinte 

forma:  

 Bandas e Artistas Individuais – R$ 2.500,00 

 Grupos culturais – R$ 2.000,00 

 

CONCLUSÃO 

Esta ação prevê a abertura de um Edital de Concurso Público para o 5º Festival Pôr do Sol Cultural o qual se destina a 

oportunizar aos agentes culturais alagoanos demostrarem seu talento. 


