
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA 

MÚSICA 2020 DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA - (CEMO). 

 

O CENTRO DE EDUCAÇÃO MUSICAL DE OLINDA - CEMO, através do Diretor, Sr. 

Wilson Soares César, torna público o Edital de chamada pública para a participação da 

SEMANA DA MÚSICA 2020, de trabalhos musicais que se adequem aos regulamentos 

aqui estabelecidos. O prazo de validade deste tem início na data de sua postagem, e vai 

até o dia 22/11/2020, data do encerramento do evento.  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Edital a convocação de trabalhos artísticos musicais para a 

participação na SEMANA DA MÚSICA 2020, a qual será realizada por meio das 

mídias sociais digitais do Centro de Educação Musical de Olinda – CEMO, como 

Instragram e/ou Youtube. O CEMO, na pessoa do seu diretor, pode a qualquer 

momento, alterar determinadas regras e/ou premiações, no intuito de melhor atender 

aos presentes envolvidos, não acarretando com isso, ônus algum à instituição em 

questão, ou ao seu atual diretor. 

 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste evento trabalhos musicais, tais como: 

 

I – Grupos vocais ou instrumentais: bandas, orquestras, trios, quartetos, ou trabalhos solo; 

 

II – Grupos culturais musicais, tais como: Maracatus, Afoxés, Caboclinhos, etc.; 

 

III - Escolas de Música, ONGs, projetos sociais, estúdios, etc. 

 

 

2.2 Poderá participar desta chamada: 

 

I - Pessoa física maior de 18 anos; 

 

II - Pessoa física menor de 18 anos, desde que autorizado o uso de imagem pelo 

responsável. (Vide Anexo I). 

  

 

3. DOS PROCESSOS PARA A PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 Possuir uma conta ativa no Instagram; 

 

3.2 Postar 01 (um) vídeo de 01(uma) música no Instagram pessoal com, no máximo, 05 

(cinco) minutos de duração; 

 

3.3 Marcar o perfil: @cemo_olinda; 

 



3.4 Marcar 05 (cinco) amigos do Instagram;  

 

OBS: Os 05 (cinco) amigos que forem marcados deverão seguir o perfil da escola até a 

realização do sorteio. 

 

 

4 - DA PRÉ-SELEÇÃO PARA O SORTEIO 

 

4.1 Serão selecionadas as 10 (dez) postagens com maior número de “curtidas”; 

4.2. Os vídeos devem ter boa qualidade de imagem e áudio, e todos os integrantes do 

grupo musical devem aparecer nas filmagens. O CEMO não se responsabiliza por 

qualquer produção audiovisual, ficando esta a cargo dos participantes que as enviaram; 

4.3. O candidato que não cumprir todas as etapas do item 3 (três) deste edital, estará 

automaticamente desclassificado, dando-se prioridade ao próximo colocado. 

 

5. DO SORTEIO 

 

5.1 Dentre os 10 (dez) selecionados, serão sorteados prêmios ofertados pelo CEMO e 

parceiros; 

5.2 O sorteio será realizado por meio do site https://www.sorteador.com.br/ e transmitido 

ao vivo pelas nossas redes sociais (data a divulgar);  

5.3 Fica a critério do CEMO cancelar ou modificar quaisquer dos prêmios relacionados, 

sem com isso, acarretar ônus à esta instituição, bem como ao seu gestor; 

5.4 Os prêmios são individuais, sendo entregue, portanto, apenas 01 (um) prêmio para o 

grupo todo, independentemente do número total de participantes deste.  

 

6. DOS PRÉMIOS  

 

6.1. Bolsas de estudo individuais para o Centro de Educação Musical de Olinda – CEMO; 

6.2. Livros publicados pelos professores da escola; 

6.3. CDs da Banda Sinfônica do CEMO, ou de grupos musicais formados por professores 

do CEMO; 

6.4. Instrumentos musicais (buscar parcerias). 


