
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP 

                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                           DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA  

REGULAMENTO	2°	CONCURSO	DE	RAP	E	SUAS	VERTENTES	-	2023	

COM	O	TEMA:	“NATUREZA	GAMELEIRA”	

	 O	 2°	 CONCURSO	 DE	 RAP	 E	 SUAS	 VERTENTES	 SOBRE	 A	 NATUREZA	
GAMELEIRA	DE	CAPÃO	BONITO	busca	resgatar	e	valorizar	a	riqueza	natural	
da	 fauna	 e	 flora,	 reforçando	 nossa	 idenLdade	 enquanto	 NATUREZA,	
esLmulando	 novos	 talentos	 e	 proporcionando	 espaço	 para	 veteranos	
dessa	área	arPsLca	no	município	de	Capão	Bonito,	através	da	 linguagem	
musical	 RAP	 e	 suas	 vertentes,	 oferecendo	 aLvidade	 cultural	 e	 de	
entretenimento	 a	 população.	 O	 concurso	 é	 realizado	 pela	 Divisão	
Municipal	 de	 Cultura	 em	 parceria	 com	 a	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento	
Social	através	da	Casa	do	Adolescente	e	do	InsLtuto	de	Desenvolvimento	
Ambiental	Sustentável		–	IDEAS	de	Capão	Bonito.	

01.	APRESENTAÇÃO	

O	 2°	 Concurso	 de	 Rap	 e	 suas	 vertentes	 “NATUREZA	 GAMELEIRA”,	 têm	
como	 meta	 principal	 esLmular	 a	 produção	 cultural	 vinda	 das	 áreas	
centrais,	 periferias	 e	 comunidades.	 O	 RAP	 já	 habita	 praças	 e	 locais	
diversos,	compeLções	acontecem	com	frequência	e	o	apoio	aos	 jovens	é	
pouco	e	se	agravou	durante	a	Pandemia	de	COVID-19.	Este	edital	é	valido	
apenas	para	pessoas	residentes	em	Capão	Bonito/SP.	

Um	dos	principais	objeLvos	é	dar	visibilidade	a	esses	arLstas	para	que	eles	
possam	 se	 tornar	 referencia	 para	 outros	 jovens	 como	 exemplo:	 de	
combate	às	drogas,	violência,	o	racismo	e	preconceito	elevando	a	cultura,	
a	 educação,	 fortalecendo	 iniciaLvas	 já	 existentes	 em	 suas	 comunidades,	
esLmulando	o	desenvolvimento	sustentável,	e	promovendo	jusLça	social.  
O rap é gênero de música popular, urbana, que consiste numa declamação 
rápida e ritmada de um texto, com alturas aproximadas.	

02.	DA	INSCRIÇÃO		

a)	 Cada	 arLsta	 solo	 terá	 que	 preencher	 corretamente	 o	 formulário	 de	
inscrição	no	site	da	Prefeitura	de	Capão	Bonito,	com	os	dados	completos	
solicitados,	 através	 do	 link:	 heps://capaobonito.sp.gov.br/2-concurso-de-
rap-e-suas-vertentes-2023	
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b)	O	arLsta	solo	terá	que	enviar	01	(uma)	música	no	formato	de	áudio	e	
enviar	 também	 a	 letra	 da	 música	 em	 texto	 através	 do	 formulário	 de	
inscrição	presente	no	site	da	Prefeitura	de	Capão	Bonito.	

c)	Será	automaLcamente	desclassificado	o	arLsta	solo	que	não	preencher	
todos	os	campos	do	formulário	de	inscrição	no	site	da	Prefeitura	de	Capão	
Bonito.	

d)	A	música	inscrita	não	poderá	passar	de	05	(cinco)	minutos	de	duração,	
podendo	ser	desclassificadas	pela	comissão	de	triagem	se	esLver	acima	do	
tempo	esLpulado.	

e)	As	músicas	 não	 serão	uLlizadas	para	fim	 comercial	 financeiro,	 apenas	
divulgada	 com	 o	 nome	 dos	 autores	 nas	 redes	 sociais	 da	 Prefeitura	
Municipal,	 Secretaria	 de	 Desenvolvimento	 Social	 através	 da	 Casa	 do	
Adolescente	e	do	 InsLtuto	de	Desenvolvimento	Ambiental	Sustentável	 	–	
IDEAS	de	Capão	Bonito.	

Secretaria	 de	 Educação	 e	 Divisão	Municipal	 de	 Cultura	 de	 Capão	 Bonito	
estado	de	São	Paulo.	

f)	Podem	parLcipar	pessoas	acima	de	10	anos	sem	idade	limite.	

g)	Menores	de	18	anos	tem	que	apresentar	Termo	de	Autorização	de	Uso	
da	Imagem	e	Direitos	Autorais	assinados	por	um	responsável	legal.	

h)	Usar	Beat	Instrumental	(baLda/base)	de	USO	LIVRE.	

i)	Os	vencedores	tem	que	parLcipar	da	cerimônia	de	premiação	que	será	
agendada	pela	Divisão	Municipal	de	Cultura	de	Capão	Bonito.	

j)	 É	 PROIBIDO	 palavrões	 nas	 músicas,	 apologia	 as	 drogas,	 violência,	
homofobia,	 racismo,	 misoginia,	 abuso,	 assédio,	 denigrir	 a	 história	 do	
município	 entre	 outros;	 caso	 ocorra	 a	 inscrição	 será	 cancelada	
automaLcamente.		

k)	É	OBRIGATÓRIO	residir	no	município	de	Capão	Bonito.	
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l)	Caso	ocorra	falha	no	áudio	a	comissão	de	triagem	irá	entrar	em	contato	
com	 o	 arLsta,	 por	 isso	 é	 de	 extrema	 importância	 no	 preenchimento	 da	
inscrição	 deixar	 um	 número	 de	 telefone/celular	 para	 entrarmos	 em	
contato.	

2)	 É	 OBRIGATÓRIO	 a	 criação	 da	 letra	 da	 música.	 E	 uLlização	 do	 beat	
instrumental	de	USO	LIVRE	PELO	PARTICIPANTE.	
		
3)	 	 É	OBRIGATÓRIO	 a	música	 falar	 sobre	 o	meio	 ambiente/natureza	 de	
Capão	 Bonito.	 Caso	 queira	 cantar	 sobre	 a	 natureza	 do	 Brasil	 também	
pode,	porém	precisa	ter	sobre	Capão	Bonito.	

4)	 Podem	 falar	 de	 lugares,	 acontecimentos,	 fauna,	 flora,	 personalidades	
históricas	com	relação	ao	tema,	produtos	extraídos	da	natureza.	

03.	DA	SELEÇÃO		

a) Serão	selecionados	06	(seis)	arLstas	solo.	

b) Serão	 desclassificados	 os	 parLcipantes	 que	 não	 seguirem	 as	 regras	
deste	REGULAMENTO.	

c) O	JÚRI	poderá	ser	composto	por	até	03	(três)	pessoas	do	munícipio	de	
Capão	 Bonito	 ou	 de	 outro	 município	 que	 entendam	 sobre	 RAP	 e	 01	
(uma)	pessoa	formada	em	língua	portuguesa	de	Capão	Bonito.	

d) Caberá	a	Divisão	Municipal	de	Cultura	escolher	o	júri.	

e) O	 JÚRI	 juntamente	 com	 a	 equipe	 da	 Divisão	 Municipal	 de	 Cultura	
poderá	resolver	ou	alterar	qualquer	situação	que	fuja	das	regras	deste	
regulamento	dependendo	da	situação,	para	o	sucesso	do	concurso.		

f) A	 decisão	 da	 comissão	 julgadora	 e	 dos	 jurados	 é	 incontestável	 não	
cabendo	recurso.	

g) O	 júri	 julgará	 as	 cegas,	 sem	 saber	 quem	 são	 os	 candidatos,	 apenas	
lendo	as	letras	e	ouvindo	o	áudio.	

h) Caso	haja	necessidade	de	prorrogação	será	divulgado	nas	redes	oficiais	
dos	realizadores	e	parceiros.	
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04.	DA	PREMIAÇÃO	

a) Haverá	troféus	para	1°	e	2°	colocados	em	cada	categoria.	

CATEGORIAS:	

Categoria 1 – Alunos de 11 anos a 14 anos; 

Categoria 2 – Alunos 15 anos a 18 anos; 

Categoria 3 – Pessoas acima de 18 anos (sem limite de 
idade) 

A	premiação	será	em	formato	de	troféu	e	cerLficado	de	parLcipação.	

b) Os	 colocados	 poderão	 ter	 suas	 músicas	 divulgadas	 em	 Rádios	 do	
município	de	Capão	Bonito,	 tocadas	01	 vez	por	dia	durante	01	 (uma)	
semana.	A	Divisão	Municipal	de	Cultura	está	BUSCANDO	parcerias	para	
que	isso	possa	ocorrer.	

04.	CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÃO	E	JÚRI	

a)	A	natureza	de	Capão	Bonito	presente	na	letra	da	música.	Pontuação	0	a	
10.	

b)	Qualidade	sonora	e	qualidade	do	áudio.	Pontuação	de	0	a	05.	

c)	 Expressão,	 dicção,	 afinação	 e	 interpretação	 do	 (s)	 vocalista(s).	
Pontuação	de	0	a	05.	

d)	 CriaLvidade	 da	 produção	 musical	 (melodia,	 métrica,	 poéLca).	
Pontuação	de	0	a	10.	

As	inscrições	do	2°	Concurso	Municipal	de	RAP	e	suas	vertentes,	vão	do	
dia	12	de	janeiro	de	2023	até	26	de	fevereiro	2023.	

05.	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS		
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11.1	–	O	ato	de	parLcipação	neste	concurso	corresponde	ao	envio	do	RAP,	
de	acordo	com	o	Item	6,	e	 implica	no	total	conhecimento	e	aceitação	de	
todos	os	itens	deste	REGULAMENTO.		

11.2	 –	 Em	 caso	 de	 dúvidas,	 entrar	 em	 contato	 com	 a	 equipe	 da	Divisão	
Municipal	de	Cultura.	

11.4-	Mais	 informações	 sobre	 o	 2°	 Concurso	 de	 “RAP	 e	 suas	 vertentes”	
poderão	 ser	 obLdas	 pelo	 telefone:	 (15)	 3543	 1788,	 pelo	 e-mail	
cultura@capaobonito.sp.gov.br	ou	site	da	prefeitura	de	Capão	Bonito.	

11.5-	Os	parLcipantes,	ao	se	inscreverem,	aceitam	as	regras	e	orientações	
deste	 Regulamento,	 as	 emanadas	 pelo	 Júri	 Técnico,	 assim	 como	 as	
definidas	 pela	 Secretaria	 Municipal	 de	 Educação	 através	 da	 Divisão	
Municipal	de	Cultura	de	Capão	Bonito/SP.	

11.6	 -O	 resultado	 final	 será	 divulgado	 no	 mês	 de	 setembro	 nas	 redes	
sociais	da	Divisão	Municipal	de	Cultura:		

	 Instagram:	 @cultura_cb	 e	 facebook:	 @Divisão	 de	 Cultura	 de	 Capão	
Bonito/SP.	

Secretaria	de	Desenvolvimento	Social	através	da	Casa	do	Adolescente	
Instagram:	@casadoadolescente_capaobonito		

	 InsLtuto	de	Desenvolvimento	Ambiental	 Sustentável	 	 –	 IDEAS	de	Capão	
Bonito.	
Instagram:	@ideas_insLtuto	

	Capão	Bonito,	12	de	janeiro	de	2023.	

Alexandre	Mendes	

Diretor	Municipal	de	Cultura	
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SERVIÇO: 

DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA/CB  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
8H AS 12H E 13H AS 17H 
SEG. A SEX. 
 MAIS INFORMAÇÕES: (15) 3543 1788 
E-MAIL: CULTURA@CAPAOBONITO.SP.GOV.BR 
Facebook: https://www.facebook.com/culturacapaobonito/  
Instagram: @cultura_cb 
Canal no YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCoPjp84VEp5d103Wz4kxl6A 
Site da Prefeitura: https://capaobonito.sp.gov.br/equipe-da-
divisao-municipal-de-cultura/  

LOCALIZADA: AV. SALVADOR NICACIO MENDES, 278, 
SANTA ROSA. 
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