
 

 
 

 
 

 
 

 
REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DE REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA 

PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE TALENTO AMADOR DO FECTIPA/MG – 7ª EDIÇÃO 
 
 
A Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – Assprom, através da Comissão Organizadora do Comitê 

Participação Social e Protagonismo Juvenil, promoverá uma seleção envolvendo os adolescentes e jovens inseridos nos 

programas da instituição para representarem a instituição no Festival de Talento Amador do FECTIPA/MG – 7ª edição.  

  

Art. 1º - Do objetivo desse regulamento: 

A seleção tem por objetivo selecionar um adolescente/jovem da instituição que representará a entidade no Festival de 

Talento Amador do FECTIPA/MG – 7ª edição, além de: 

I. Oferecer opções de entretenimento e incentivar manifestações artísticas e culturais com fins educacionais e 

formativos; 

II. Promover a valorização e o reconhecimento de qualidades, habilidades e revelar talentos; 

III. Estimular e fomentar o interesse e o entusiasmo pelas artes no contexto institucional. 

  

Art. 2º - Das modalidades do evento: 

As modalidades que fazem parte do Festival de Talento Amador do FECTIPA/MG (7ª edição) são: Dança, Música e 

Teatro. 

 

Art. 3º - Das inscrições para a seleção 

I. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 06 de setembro a 26 de setembro de 2021 através do 

formulário: https://forms.gle/S4mxHVfz9FSeUesM6 

II. O adolescente ou jovem deverá está ativo na instituição até o dia 20/10/2021. 

III. Será permitido apenas 01 (um) adolescente/jovem artista por categoria, ou seja, a inscrição é individual, não 

podendo a participação de duplas, trios ou grupos. 

IV. Os interessados deverão gravar um vídeo com sua apresentação, com no máximo 5 minutos, postá-lo no 

youtube como “não listado” e compartilhar o link no ato da inscrição. 

V. As apresentações não poderão sugerir plágio, nem decoro público. 

VI. Caso haja apenas uma inscrição por categoria esses serão os representantes da instituição no evento; 

VII. Caso não haja inscritos para todas as categorias, a comissão organizadora indicará apenas a representação da 

categoria da qual houver inscrito; 

VIII. Os candidatos selecionados serão inscritos no Festival de Talento Amador do FECTIPA/MG – 7ª edição que 

acontecerá entre os dias 19 à 20/10/2020, com apresentação ao vivo e presencial no palco do Sesc Palladium. 

 

Art. 4º - Da seleção para representação 

I. A banca julgadora será composta por membros da Comissão que examinarão as apresentações e analisarão os 

seguintes itens: originalidade; qualidade técnica e presença de Palco; 

II. O resultado da seleção dos candidatos que representarão a instituição no Festival de Talento Amador do 

FECTIPA/MG (7ª edição) será divulgado no dia 04/10/2020 por e-mail e redes sociais oficias da Assprom. 

 

 

 

https://forms.gle/S4mxHVfz9FSeUesM6


 

  

 

 

Art. 5º - Da premiação no Festival de Talento Amador do FECTIPA/MG 

 

I. Os candidatos que forem selecionados para representarem a Assprom no Festival de Talento Amador do 

FECTIPA/MG (7ª edição) além de receberam um certificado honroso por participarem também estarão 

concorrendo à bolsa de estudos. 

II. Serão 03 (três) premiados (1ª, 2ª e 3ª lugar) por categoria (dança, música e teatro). Os vencedores 

receberão bolsa de estudos das escolas que estarão prestigiando o evento. 

 

Art. 6º - Da autorização de uso de imagem 

 

I. Todos (as) os (as) participantes automaticamente autorizam, desde já e de pleno direito, de modo expresso 

e em caráter irrevogável e irretratável, o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua 

imagem e sua voz em meios digitais ou impressos, bem como, em cartazes, em qualquer tipo de mídia. A 

autorização descrita nesta cláusula não possui caráter de exclusividade e não significa, implica ou resulta em 

qualquer obrigação de divulgação, nem de pagamento. 

II. A organização do evento se detém o direito exclusivo para divulgação de qualquer tipo de imagem, de som e 

de texto, captados através de quaisquer meios ou qualquer tipo de mídia, coletado ao longo de todo 

desenvolvimento e duração do evento, bem como a execução, sem fins comerciais, sejam em locais 

públicos ou privados, por tempo indeterminado. 

  

Art. 7º – Disposições gerais 

I. Ao se inscrever para participar da seleção, nos termos deste Regulamento, o participante automaticamente aceitam 

expressamente as normas estabelecidas pela Comissão Organizadora. 

II. Ao aceitar os termos desse regulamento, o(a) participante declara a originalidade e a titularidade da obra por ele(a) 

apresentado(a), bem como, sua prévia e integral concordância às normas ora descritas neste documento, valendo como 

Termo de Adesão; 

III. Cumprir rigorosamente todas as determinações deste regulamento;  

IV. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas por meio de análise 

da Comissão Organizadora; 

V. Em caso de dúvidas a respeito do Festivassprom, o(a) participante poderá entrar em contato com o Comissão 

Organizadora do evento, através do e-mail do evento. 

 

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2021. 
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Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – Assprom 


