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Rua Bras Cubas, 470 – Centro,  (11) 4798-5136 – email: agricultura@pmmc.com.br 

 

CONVITE PARA SELEÇÃO DE MÚSICOS DE DIVERSOS SEGMENTOS 
PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA NOTURNA DE MOGI DAS 

CRUZES, PERÍODO 2017 
 
 

 DO OBJETO   
 

 A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura, torna pública 
a seleção de músicos interessados em apresentar-se na feira noturna realizada no município, 
conforme regramento apresentado neste documento. 

 
 

 DO LOCAL, DAS DATAS E DOS HORÁRIOS   
 

 A FEIRA NOTURNA é realizada todas as quintas-feiras, das 16h00 as 21h00, na Sede 
da Secretaria de Agricultura, localizada à Rua Braz Cubas, nº 470, neste município. As 
apresentações dos artistas ocorrerão das 19h00 as 21h00. 

 

 O período deste convite de seleção terá sua duração até o final de 2017, com início em 
04/05/2017 e a data do término em 28/12/2017, totalizando 31 eventos. 

 

  
 

 DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 
 

 O local oferece aos músicos os seguintes equipamentos que estará a sua disposição no 
momento de suas apresentações: 

a) 01 palco pequeno – 2m x 2m; 
b) 02 caixas de som (PA); 
c) 01 monitor de palco; 
d) 01 mesa de som de 4 canais. 

 

 É de responsabilidade dos músicos, levar cabos, microfones, pedestais, instrumentos e 
demais equipamentos para a execução de sua apresentação. 

 
 

 DAS APRESENTAÇÕES 
 

 As apresentações deverão ser compactas, solos e/ou duos, devido ao espaço utilizado 
para as apresentações. 

 

 O artista deve chegar com 1h de antecedência de sua apresentação para a passagem 
de som e preparação do seu espaço. 

 
 

 DO VALOR E PAGAMENTO 
 

 O valor pago por apresentação será de: 
- R$ 150,00 ( Cento e cinquenta reais ). 
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 O pagamento será em pecúnia no término das apresentações. 
 

 Os artistas terão direito a uma vaga de estacionamento e é permitida a venda de CDs do 
mesmo no local durante sua apresentação. 

 

 DAS INSCRIÇÕES 
 

 A inscrição para a participação da presente seleção é GRATUITA, através da 
apresentação do formulário anexo (ANEXO 1), e pode ser entregue no período mencionado no 
item 2.2, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, diretamente na sede da Secretaria de 
Agricultura, situada na Rua Braz Cubas, nº 470, Mogi das Cruzes – SP. 

 

 No ato da inscrição deverá ser apresentada a seguinte documentação: 
 

a) Formulário devidamente preenchido; 
b) Cópia do RG do artista/proponente; 
c) Currículo e/ou Portfólio para auxílio na divulgação. 

 
 

 DA SELEÇÃO 
 

 As inscrições serão selecionadas por 02 (dois) Feirantes, com critérios que atendam as 
necessidades do evento. 

 
 

 DO RESULTADO 
 

 A Secretaria de Agricultura publicará mensalmente em sua sede a relação dos 
selecionados e entrará em contato para passar a programação de sua apresentação. 

 

 Os selecionados assinarão Termo de Compromisso elaborado pela Secretaria de 
Agricultura, referente à ocupação do espaço. 
 

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 Casos de desistências da participação, após a assinatura do Termo de Compromisso, 
deverão ser comunicados com até 48h, não sendo permitida a substituição ou indicação de 
substitutos sem a prévia autorização da Secretaria de Agricultura. 

 

 O descumprimento do item acima inviabilizará futuras apresentações do artista. 
 

 O ato da inscrição implica aceitação e concordância com as normas contidas neste 
Convite de Seleção. 
 

 A qualquer tempo, este Convite de Seleção poderá ser alterado, revogado ou anulado, 
no todo ou em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à 
indenização de qualquer natureza. 
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 Dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria de Agricultura, localizado à Rua Rua Braz 
Cubas, nº 470, Mogi das Cruzes – SP, de segunda a sexta, das 08h00 às 17h00 ou pelo 
telefone (11) 4798-5136. 
 

 Os casos omissos e quaisquer dúvidas relativas a este Convite de Seleção serão 
resolvidos pela Secretaria de Agricultura. 

 
 
 

Mogi das Cruzes, em 04 de maio de 2017. 

 

 

 

 

RENATO AUGUSTO ABDO 
Secretário Municipal de Agricultura 
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ANEXO 1 
 

CONVITE PARA SELEÇÃO DE MÚSICOS DE DIVERSOS SEGMENTOS PARA 

APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA NOTURNA DE MOGI DAS CRUZES, 

PERÍODO 2017 

 

 P.S.: Para uso da Secretaria de Agricultura 

INSCRIÇÃO Nº:____________________      DATA:_______/______/________       RECEBIDO 

POR:___________________________________ 

NOME DO ARTISTA / GRUPO                                                                                        Cadastro Cultura Nº 

 

DADOS DO PROPONENTE 

Nome do Proponente: 

Nome Artístico:                                                   

Data de Nascimento:                                                        RG: CPF:          

Naturalidade:                                   Nacionalidade: 

Endereço Residencial:                                                                              Nº:      

Complementos:   

Bairro:                                             Cidade: CEP: 

Tel. (res.): (   )                         Tel. (cel.): (   )                          Tel. (com.): (   ) 

E-mail:    

Site:   

Links (vídeos/rede social) 

Declaro ser responsável pelas informações prestadas acima. 
Declaro ter ciência e estar de acordo com o regulamento do Convite de Seleção para MÚSICOS DE 

DIVERSOS SEGMENTOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FEIRA NOTURNA DE MOGI DAS CRUZES, 
PERÍODO 2017. 

 
Por ser verdade assino o presente. 
Local:                                                                                                   Data:____ /____ /_____   

 
___________________________________ 

Assinatura 
 

 


