
 

PREFEITURA DE SUZANO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Concurso Virtual de Marchinhas Carnavalescas de Suzano 2022 

Edição Alto Tietê 

Prêmio Nelson Sargento 

                                           

REGULAMENTO 

DO OBJETO 

1. O Concurso Virtual de Marchinhas Carnavalescas de Suzano - Edição Alto Tietê, edição 

2022, idealizado pela Secretaria de Cultura de Suzano, tem por objetivo fomentar a 

produção deste gênero musical tradicional, trazendo à cena a boa música, e também 

revelar novos autores e intérpretes da região do Alto Tietê - SP. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

2. Compositores a partir de 18 (dezoito) anos de idade completos até o dia final da sua inscrição, 

residentes na Região do Alto Tietê que comportam as cidades: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de 

Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, 

Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. 

 

COMO SE INSCREVER? 

3. Cada compositor deverá escolher entre as categorias Marchinha e Marchinha Satírica para 

efetivar a sua inscrição. 

3.1. Entende-se neste edital por Marchinha música de carnaval, de ritmo vivo, com refrão 

marcante que engloba marchinha tradicional ou rancho, onde o compasso é mais lento e 

conteúdo mais poético. 

3.2. Entende-se neste edital por Marcinha Satírica, composições de ritmo mais rápido que 

tenham em sua estrutura críticas satíricas do cotidiano e da sociedade.   

 a) Cada compositor só poderá optar por 1(uma) única categoria no momento da 

inscrição. 

          b) Não será permitida nenhuma manifestação artística que possua em seu conteúdo 

mensagens racistas, homofóbicas, misóginas, que ofenda a moral alheia, antidemocráticas ou 

que defenda práticas ilegais cabendo à Prefeitura de Suzano desclassificar a obra cadastrada. 

4. Cada compositor poderá inscrever apenas 1 (uma) música para a categoria escolhida e 

deverão ser próprias com melodia e letra inéditas. No caso de duas músicas inscritas, a 

segunda inscrição será automaticamente desclassificada. 

 a) Considera-se inédita a música que não tenha sido veiculada em circuito fonográfico, 

executada em desfiles de carnaval, ou vencedora em outros concursos.  

5. As inscrições acontecerão de 25 de janeiro a 10 de fevereiro, e poderão ser feitas 

pessoalmente ou pela internet.  

 a) No caso de inscrições feitas pessoalmente, todo o material exigido neste regulamento 

deverá ser entregue em um envelope lacrado pelo próprio interessado, tendo como destinatário 

o nome completo no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi de segunda a 

sexta das 9h às 16h30 até o dia 10 de fevereiro. 



 b) No caso de inscrições feitas via internet, todo o material exigido neste regulamento 

deverá ser entregue no formulário até as 23h59 do dia 10 de fevereiro: 

https://forms.gle/x7Tkzev4dksmTRmb6 

 

QUAIS DOCUMENTOS SERÁ NECESSÁRIO ENVIAR? 

6 - Para as inscrições feitas pessoalmente, deverá estar dentro do envelope: 

 a) A Ficha de Inscrição devidamente preenchida no Anexo 1 desse regulamento 

 b) RG e CPF 

 c) Comprovante de endereço 

 d) 1 arquivo em áudio da música em, ao menos, voz e violão no formato MP3 em CD ou 

pen drive  

 e) 5 cópias da letra, impressas. 

6.1. Na entrega do envelope o proponente deverá receber um protocolo de entrega. 

6.2. Não será devolvido nenhum conteúdo do envelope para o proponente. 

6.3. No envelope, para fins de identificação no momento da inscrição, deverá estar indicado: 

 a) Nome Artístico do(a) compositor(a) 

 b) Endereço do(a) compositor(a) 

 c) Categoria escolhida para a inscrição. 

7. Para as inscrições feitas via formulário, deverá preencher os itens que constam no link:  

https://forms.gle/x7Tkzev4dksmTRmb6 

 a) Nome do proponente 

 b) Nome da música 

 c) RG e CPF 

           d) Comprovante de endereço 

 e) 1 arquivo em áudio da música em, ao menos, voz e violão no formato MP3 em CD ou 

pen drive  

 f) Cópia da letra em PDF 

7.1. Logo após o preenchimento do formulário será enviado para o e-mail cadastrado um recibo 

de envio que garantirá sua inscrição nesse concurso. 

 

COMO SERÁ A SELEÇÃO? 

8. A seleção será feita em duas etapas 

 a) Primeira etapa: seleção para a segunda etapa de 6 (seis) finalistas de cada categoria 

a partir do material entregue conforme itens 6 e 7 desse concurso. 

 b) Segunda etapa: classificação final a partir de gravação em vídeo das obras 

selecionadas 

 

COMO SERÁ A SELEÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA?    

9. Após o encerramento das inscrições, as composições serão avaliadas por uma comissão que 

fará a pré-seleção e escolherá as 6 (seis) concorrentes de cada categoria. 

 b) Os resultados dos 6 (seis) classificados em cada categoria estará disponível a partir do 

dia 18 de fevereiro nas redes sociais da Secretaria de Cultura de Suzano. 

https://forms.gle/x7Tkzev4dksmTRmb6
https://forms.gle/x7Tkzev4dksmTRmb6


10. O júri será formado por 3(três) profissionais, especializados nos segmentos de música e 

literatura, que escolherá as 6 (seis) melhores marchinhas de cada categoria, avaliando-se os 

seguintes critérios a partir das informações contidas nos itens 6 e 7: 

Melodia De 0 a 10 pontos 

Letra De 0 a 10 pontos 

Originalidade De 0 a 10 pontos 

Interpretação De 0 a 10 pontos 

  

11. No concurso cada intérprete vocal poderá defender apenas 01 (uma) música nessa etapa.  

 

COMO SERÁ A SELEÇÃO CLASSIFICATÓRIA NA SEGUNDA ETAPA?    

12. Para os 6 (seis) classificados em cada categoria para a segunda etapa, ficará a cargo dos 

próprios selecionados o envio da gravação em vídeo da canção selecionada na primeira etapa 

para a avaliação da comissão avaliadora. 

 a) Para esta etapa, os selecionados poderão apresentar suas obras com banda se assim 

optarem 

13. Todos os custos para a gravação desta etapa ficarão a cargo dos próprios classificados não 

cabendo a Secretaria de Cultura nenhum apoio adicional. 

14. Depois da música devidamente gravada em vídeo, o proponente deverá enviar o link para o 

e-mail: concursomarchinhassuzano2022@gmail.com até as 23h59 do dia 27 de fevereiro 

15. O júri será formado por 3(três) profissionais, especializados nos segmentos de música e 

literatura, que escolherá as três melhores marchinhas de cada categoria em ordem decrescente 

de pontuação, avaliando-se os seguintes critérios a partir das informações contidas nos itens 6, 

7 e 12: 

Melodia De 0 a 10 pontos 

Letra De 0 a 10 pontos 

Originalidade De 0 a 10 pontos 

Interpretação De 0 a 10 pontos 

Qualidade técnica do video apresentado De 0 a 10 pontos 

 

16. No concurso cada intérprete vocal poderá defender apenas 01 (uma) música nessa etapa. 

17. Dia 01 de março, nas redes sociais da Secretaria de Cultura de Suzano será anunciado a 

classificação final e as suas devidas premiações para a apreciação pública. 

 

 

 

 

mailto:concursomarchinhassuzano2022@gmail.com


SELEÇÃO ESPECIAL “PRATA DA CASA” 

18. Para cada etapa prevista neste regulamento, será destinado uma premiação especial para 

os artistas susanenses que seguirão os mesmos critérios de avaliação previstos nos itens 10 e 

15. 

 a) Todos os inscritos susanenses estarão concorrendo na premiação geral e na Prata da 

Casa. 

 

COMO SERÁ A PREMIAÇÃO? 

19. Aos 6 (seis) colocados da Marchinha caberá a seguinte premiação: 

1º Lugar - R$ 2.000,00 (dois mil reais)  

2º Lugar - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)  

3º Lugar - R$ 1.000,00 (mil reais)  

4º Lugar – R$ 500,00 (oitocentos reais)  

5º Lugar - R$ 400,00 (quatrocentos reais)  

6º Lugar - R$ 300,00 (trezentos reais)  

20. Aos 6 (seis) colocados da Marchinha Satírica caberá a seguinte premiação: 

1º Lugar - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)  

2º Lugar - R$ 1.000,00 (mil reais)  

3º Lugar - R$ 800,00 (oitocentos reais)  

4º Lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais)  

5º Lugar - R$ 400,00 (quatrocentos reais)  

6º Lugar - R$ 300,00 (trezentos reais)  

21. Para a Seleção Prata da Casa categoria Marchinha, caberá a seguinte premiação: 

1º Lugar – R$ 1.000,00 (mil reais) 

2º Lugar – R$800,00 (oitocentos reais) 

3º Lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais) 

22. Para a Seleção Prata da Casa categoria Marchinha Satírica, caberá a seguinte 

premiação: 

1º Lugar – R$ 800,00 (oitocentos reais) 

2º Lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais) 

3º Lugar – R$ 300,00 (trezentos reais) 

23. As 6(seis) composições selecionadas de cada categoria e todos os selecionados na 

segunda etapa na “Prata da Casa” serão mixadas e masterizadas no futuro Polo Audiovisual 

de Cinema de Suzano e, em comum acordo com a Secretaria de Cultura de Suzano, 

devidamente agendado para a gravação durante o ano de 2022. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

24. Os compositores autorizarão no ato da inscrição, a gravação em áudio e vídeo durante o 

concurso, bem como na execução de suas músicas em outros projetos da Secretaria de Cultura 

de Suzano. 

25. Os itens ausentes neste regulamento serão decididos pela Comissão de Organização do 

concurso.  



26. Outras informações: concursomarchinhassuzano2022@gmail.com / (11) 4747 4180 

(whatsapp)/ 4746-4414 

 

CALENDÁRIO DO CONCURSO VIRTUAL DE MARCHINHAS 

Inscrições De 25 de janeiro a 10 de fevereiro 

Resultado da Primeira Etapa 18 de fevereiro 

Envio de vídeos para a Segunda Etapa De 19 a 27 de fevereiro 

Classificação final, Premiação e Lançamento 01 de março 

  



PREFEITURA DE SUZANO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Suzano 2022 
Edição Alto Tietê 

“Prêmio Nelson Sargento” 
 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

(para os casos de entrega conforme item 5.a. desse regulamento) 

 

Nome do(a) compositor(a) completo 

______________________________________________________________________________ 

 

Nome Artístico do(a) compositor(a) 

______________________________________________________________________________ 

 

Contato do(a) compositor(a) 

______________________________________________________________________________ 

 

Categoria pretendida 

Marchinha (     )    Marchinha Satírica (     ) 

 

Nome da canção 1: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Junto ao preenchimento dessa ficha de inscrição, anexar as cópias simples abaixo listadas e que 

devem estar no envelope lacrado pelo compositor(a) de: 

1 – Comprovante de endereço 

2 – RG e CPF 

3 – Arquivo da canção inscrita em CD ou pen drive 

4 – Cinco cópias impressas simples e legíveis de cada canção inscrita 

 


