
          

 

REGULAMENTO 
 
ART. 1º - DA PARTICIPAÇÃO 
1. Poderão participar da MOSTRA SESC DE CALOUROS 2021: Trabalhadores do 
Comércio e Dependentes a partir de 18 anos, onde irão concorrer na categoria 
inscrita. 
 
2. A Mostra será aberta a todo o estado do Pará, ficando o candidato ciente 
que é de responsabilidade do mesmo, arcar com todas as despesas, caso passe 
para a grande final, que será realizada presencialmente nas dependências da 
Unidade Sesc Ver-o-Peso, no município de Belém, onde  também será e 
transmitida através do canal oficial do Sesc Pará, na plataforma Youtube, não 
havendo público presencial. 
 
3. A inscrição será feita através do Site do Sesc http://www.sesc-pa.com.br e 
não será cobrada taxa de inscrição. A participação inicial na fase eliminatória 
será virtual. 
 
Período de inscrição: dia 26/08/2021 até às 23h59 do dia 17/09/2021. 
 
4. O candidato fará sua inscrição, enviando um vídeo, interpretando a música 
que irá concorrer nas eliminatórias, o vídeo deverá estar nos formatos MP4 ou 
AVI, com gravação realizada pelo celular, webcam, câmeras e filmadoras em 
boa qualidade de som e vídeo, caso o candidato passe para final, a 
interpretação deverá ser da mesma música enviada no vídeo, o candidato 
poderá utilizar para seu acompanhamento, instrumentos harmônicos, karaokê 
e até conjunto musical. (Atenção para o item 13 desse artigo) 
 
5. Está vetado a participação de colaborador do Sesc Pará. 
 
6. O candidato poderá participar optando em interpretar música brasileira em 
diversos estilos, ficando de responsabilidade do Sesc Pará despesas com o 
ECAD. 
 
7. A participação será individual, portanto, não poderão inscrever-se duplas, 
grupos e bandas, assim como backing vocal. 
 



          

 

8. O vídeo que for gravado de celular deverá ser posicionado na horizontal com 
uso da câmera traseira. 
 
9. Deve-se evitar que o fundo esteja com poluição de objetos e propaganda de 
forma intencional. 
 
10. Ao realizar a gravação escolha um ambiente claro e que não possua muito 
eco poluição sonora, preferencialmente utilize os fones de ouvido, para melhor 
captação de áudio. 
 
11. É vetada a participação de intérpretes que atuam no meio artístico 
profissionalmente, ou que já tenham seu nome vinculado a espetáculos, shows 
musicais, festivais e que já possuam trabalhos autorais gravados. 
 
12.  É vetada a utilização de programas e aplicativos de manipulação de voz, 
exceto a utilização de playbacks instrumentais. 
 
13. Na gravação do vídeo que será enviado ao Sesc, o candidato poderá utilizar 
para seu acompanhamento, instrumentos harmônicos, karaokê e até conjunto 
musical, no entanto ressalta-se que no dia da apresentação final, o 
acompanhamento será efetuado pela banda base do Sesc composto por: 
Guitarrista, Baterista, Percussionistas, Tecladista, Violonista e caso necessário 
instrumentos de sopros. 
 
ART. 2º - DO INCENTIVO MUSICAL 
 

Trabalhador do Comércio: Dependente: 
1º 1.600,00 
2º 1.400,00 
3º 1.200,00 
4º 1.000,00 

1º 1.600,00 
2º 1.400,00 
3º 1.200,00 
4º 1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



          

 

 
ART. 3º - DA COMISSÃO DE CURADORES DOS VÍDEOS DOS CANDIDATOS 
 
1. Será composta por profissionais com qualificação em música. 
 
ART. 4º - DA INSCRIÇÃO 
 
1. A participação será inicialmente virtual, e no ato da inscrição, o vídeo deverá 
ser anexado no próprio formulário.  
Atenção: Caso o candidato tenha dificuldade no envio do vídeo pelo próprio 
formulário, apenas o vídeo poderá ser enviado através do email: 
sescveropeso@pa.sesc.com.br, informando seu nome e número da carteira do 
Sesc, no campo “Assunto”, ainda assim será necessário o preenchimento do 
formulário e envio. 
 
2. As avaliações e seleções dos vídeos enviados pelos calouros serão realizadas 
no período de 27 de agosto a 24 de setembro de 2021.  
Serão 24 vídeos escolhidos, sendo 12 Trabalhadores do Comércio e 12 
Dependentes. 
 
3. No dia 29 de setembro de 2021 serão divulgados no site www.sesc-
pa.com.br, e nas redes sociais do Sesc no Pará, os 24 candidatos, sendo 12 
Trabalhadores do Comércio e 12 Dependentes, que serão apresentados nas 
eliminatórias, através de seus vídeos, para votação online (júri popular) no site 
do Sesc Pará. 
 
4. Serão 04 eliminatórias com 06 candidatos cada, que ficarão disponíveis 
durante 01 semana para votação, em cada eliminatória serão escolhidos os 02 
candidatos melhores votados, que seguirão para na grande final. Assim 
teremos na final 08 candidatos, sendo 04 Trabalhadores do Comércio e 04 
Dependentes.  
 

ART. 5º - DO CRONOGRAMA 

1. Após o resultado das audições, serão selecionados os 24 candidatos, que 
serão utilizados para as eliminatórias, os candidatos também poderão se 



          

 

responsabilizar pela divulgação para votação entre amigos, familiares e etc, e 
sempre postar ou compartilhar em suas redes sociais, marcando o Sesc Pará. 
 
2. 1ª eliminatória - Semana do dia 04 de Outubro de 2021, até às 23h59 do dia 
08 de Outubro de 2021 no portal do Sesc Pa. Resultado no dia 11 de outubro 
de 2021. 
 
3. 2ª eliminatória - Semana do dia 11 de Outubro de 2021, até às 23h59 do dia 
15 de Outubro de 2021 no portal do Sesc Pa. Resultado no dia 18 de outubro 
de 2021. 
 
4. 3ª eliminatória - Semana do dia 18 de Outubro de 2021, até às 23h59 do dia 
22 de Outubro de 2021 no portal do Sesc Pa. Resultado no dia 25 de outubro 
de 2021. 
 
5. 4ª eliminatória - Semana do dia 25 de Outubro de 2021, até às 23h59 do dia 
29 de Outubro de 2021 no portal do Sesc Pa. Resultado no dia 01 de novembro 
de 2021. 
 
6. Os finalistas terão aulas de técnica vocal para cuidados com a saúde vocal, e 
exercícios corporais com estudo técnico e instrução dos candidatos 
classificados, no período de 17 a 19 de Novembro de 2021; 
 
7. Ensaios e passagem de som com a banda base, serão nos dias 24 a 25 de 
Novembro de 2021, na Unidade do Sesc Ver-o-Peso, situado no Endereço: Av. 
Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém - PA, 66010-020 
 
8. Apresentação Final – No dia 26 de Novembro de 2021, a partir das 19 
horas, ocorrerá no palco do Sesc Ver-o-Peso, as apresentações/interpretações 
dos 08 candidatos, sendo 4 Trabalhadores do Comércio e 4 Dependentes, serão 
julgados por uma banca de profissionais especialistas na área musical, o evento 
e também será transmitido através do canal oficial do Sesc Pará, na plataforma 
Youtube. 
 
9. As Propostas de datas citadas acima podem sofrer alterações, caso 
necessário. 
 
 



          

 

 
PARAGRAFO ÚNICO 
Torna-se obrigatório a participação dos candidatos de forma online na fase 
inicial, e na final de forma presencial, respeitando os protocolos do Sesc no 
Pará e orientações dos órgãos de saúde. 
 

 

Boa sorte! 

 

 

Belém, 26  de agosto de 2021. 



          

 

 


