
 

EDITAL N° 01 - INSCRIÇÃO DE SANFONEIROS PARA PARTICIPAR DO  

1º FESTIVAL SERTANEJO DA SANFONA DE SALGUEIRO. 

A Secretaria de Cultura e Esporte, responsável pela Coordenação Geral do 1º Festival Sertanejo 

da Sanfona, no uso de suas atribuições, convida sanfoneiro interessados em participar do 

concurso, entre os dias 01 de Maio e 24 de Junho de 2018.  

I – PROPONENTES E INSCRIÇÕES  

1.1 – Podem participar sanfoneiros profissionais ou amadores de Salgueiro e de seus distritos, que 

possuam habilidades com a sanfona e comprove moradia no município por meio de comprovante 

de residência em seu nome ou do responsável (caso menor de idade) acompanhado do Título de 

Eleitor e Carteira de Identidade. 

1.2 – Categorias disponíveis para inscrições: adulto e mirim nas sanfonas tradicionais e oito 

baixos. 

1.3 – Os proponentes menores de 18 (dezoito) anos poderão inscrever-se mediante autorização 

dos pais ou responsáveis, com firma reconhecida, acompanhada de cópia legível do Título de 

Eleitor e Carteira de Identidade desses últimos. 

1.4 – As inscrições estarão abertas de 16 a 26 de Abril de 2018 na Secretaria de Cultura e Esporte 

na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Raimundo de Sá, 60, Bairro Santo Antônio. 

1.5 – O preenchimento das informações pessoais deverá ser acompanhado de dados de histórico 

como sanfoneiro, Distrito que reside, um breve currículo e um vídeo de 1(um) minuto tocando 

uma música na sanfona.   

II – CONDIÇÕES GERAIS  

2.1 – A participação no evento não é uma modalidade remunerada, ficando sob responsabilidade 

do proponente todos os custos referentes a sua participação no evento.  

2.2 – A Organização do 1º Festival Sertanejo da Sanfona fornecerá um cerimonial no dia da 

abertura da atividade, em local e em condições a serem estabelecidas posteriormente.  

2.3 - O ato de inscrição implica no reconhecimento e concordância, por parte dos proponentes, de 

todas as condições estipuladas no presente edital.  

2.4 – Os proponentes selecionados, com o ato da inscrição, deixam manifesto seu pleno 

conhecimento do 1º Festival Sertanejo da Sanfona e confirmam o desejo de participar do 

mesmo, na modalidade concurso de sanfona, em data a ser estabelecida pela coordenação do 

evento entre os dias 01/05 e 24 de junho de 2018, na cidade de Salgueiro/PE. 

 



 

2.5 – Os proponentes selecionados autorizam a organização do 1º Festival Sertanejo da Sanfona, 

a divulgar sua imagem e voz por meio de som, vídeos, fotos e trabalhos na mídia, bem como nos 

materiais de divulgação a serem produzidos (folders, cartazes, folhetos etc.) para fins de 

divulgação do festival. 

III – RESULTADO  

3.1 – O resultado das inscrições, com o número de participantes por distrito será divulgado no 01 

de Maio de 2018 no site da Prefeitura Municipal de Salgueiro (www. Salgueiro.pe.gov.br). 

3.2 – Os aprovados deverão estar presentes no dia do evento, em horário e local estipulados 

previamente pela Comissão Organizadora do 1º Festival Sertanejo da Sanfona. 

3.3 – Em caso de desistência ou impedimento da participação do selecionado, basta dar ciência e 

a devida justificativa à Coordenação Geral do 1º Festival Sertanejo da Sanfona em até 02 (dois) 

dias do início do evento pelo e-mail: cultura@salgueiro.pe.gov.br. 

IV– DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1– Para qualquer dúvida, entre em contato com a Coordenação Geral do 1º Festival Sertanejo 

da Sanfona na Secretaria de Cultura e Esporte de Salgueiro, através do e-mail 

cultura@salgueiro.pe.gov.br ou pelo telefone (87) 3871 1866, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

13h00.  

 

Salgueiro/PE, 28 de Fevereiro de 2018. 

 

HENRIQUE LEAL SAMPAIO 

SECRETÁRIO DE CULTURA E ESPORTES 

 


