
OBJETO: CADASTRAMENTO DE ARTISTAS DE RUA 
PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS RUAS DO PARQUE DO PEÃO 

NA 65ª FESTA DO PEÃO DE BARRETOS

1 - Acessar o sítio www.sethassessoria.com  e preencher a ficha de inscrição com todos os dados e anexos solicitados e enviar on-line. 
O período de inscrições será de 10 fevereiro a 30 de maio de 2020. O presente chamamento tem por objeto o cadastramento de 
propostas para apresentações musicais visando à circulação de Músicos de Rua nas ruas do Parque do Peão de Barretos. O objetivo 
do programa é valorizar os Músicos de Rua, divulgar a sua arte para grande público em um evento específico como a 65ª Festa do 
Peão de Barretos. 
1.1. Quem pode se inscrever? O referido projeto ocorrerá nos dias 21, 22, 27, 28 e 29 de agosto de 2020. Serão selecionados até 20 
artistas e ou grupos musicais inscritos e as apresentações ocorrerão sempre a partir das 20h. 
1.2. O formulário permite a inscrição de uma proposta artística musical dentro do amplo escopo que compreende a atuação dos 
chamados “artistas de rua”: pessoas e grupos que apresentam suas expressões artísticas (no caso a música) de diversos gêneros em 
locais públicos para divulgar o seu trabalho e levar o entretenimento para as pessoas. Não é requisito para este chamamento a 
atuação artística ou musical profissional. O tempo mínimo de apresentação será de 2h e o máximo até 4h.

2 - Menores de 18 anos devem pedir para pai/mãe ou responsável fazer a inscrição.  
2.1 - No caso de artista solo, o próprio artista fará sua inscrição solo. No caso de grupos, um representante fará a inscrição e indicará 
o número de componentes. Nos dois casos deve ser indicado o tempo/duração da apresentação. 

3 - Deverão ser inseridas no formulário informações gerais sobre o artista, a sua atração musical (indicando links de sites ou redes 
sociais em que estejam disponíveis informações e/ou vídeos do artista e seu repertório), e contatos atualizados. O cadastro somente 
será válido para a seleção de apresentações artísticas nas RUAS do Parque do Peão de Barretos 2020 se estiver completo obrigatori-
amente com o link de vídeo do trabalho para que a Seth Assessoria e Os Independentes possam conhecer os trabalhos e fazer a 
seleção. O proponente será responsável pelas informações prestadas na inscrição e deverá encaminhar o repertório musical a ser 
interpretado, bem como, os respectivos autores.

4 - O material encaminhado no cadastro on-line pelos artistas/grupos será analisado pelas seguintes diretrizes: musicalidade, 
repertório, pluralidade artística, o conhecimento técnico musical do proponente, a qualidade do material cadastrado e a completa 
inscrição do cadastro. Também serão considerados critérios de pluralidade e facilidade de entendimento ao grande público circulan-
te. Uma vez cumpridos tais requisitos, os interessados serão organizados em uma listagem, e chamados de acordo com OS CRITÉRI-
OS APRESENTADOS NESSE ITEM.  

5 - Até 30 de Junho de 2020 será publicada a programação das apresentações. Por se tratar de cadastramento de artistas, não terá 
publicação de habilitados e não habilitados, apenas a publicação da PROGRAMAÇÃO. A Seth Assessoria responderá no e-mail de 
cadastro se recebeu a proposta, mas não apontará se a proposta está selecionada ou não. No ato da inscrição do artista, em até 5 
dias úteis, responderá apenas com os seguintes dizeres: Recebemos sua proposta Att. Seth Assessoria e Consultoria (Não entrará no 
mérito da proposta).

6 - Eventual contato da Seth Assessoria e ou Associação Os Independentes com o artista, solicitação de documentos, informações, 
não garante a sua seleção, tão pouco sua contratação. 

7 - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO – VALORES – PAGAMENTOS - Serão contratadas somente pessoas jurídicas com MEI e ou 
pessoas jurídicas com CNAE equivalente a prestação de serviços oferecidos. O Artista e ou Grupo deverá apresentar a documentação 
exigida no momento da contratação. Poderá ser contratada 01 ou mais apresentações por artista/grupo, limitando-se ao máximo de 
04 apresentações. 
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7.1 - O Pagamento será realizado mediante nota fiscal 50% até o dia da apresentação e 50% até 5 dias úteis após a apresentação. 

8 - A listagem de documentos que serão solicitados dos contemplados, será: 
RG; CPF; Comprovante de Residência; Dados Bancários (conta corrente, agência e banco em nome do responsável pela NF); 
Nota Fiscal (MEI OU EMPRESA) 

9 - Os valores serão no mínimo R$ 750,00 e no máximo R$ 1.500,00 e serão validados diretamente com o artista levando-se em consid-
eração o número de integrantes, repertório, instrumentos, distância e duração da apresentação. 

10 - Durante a circulação artística pelas Ruas do Parque do Peão, não será permitido pedir as turistas doações e ou passar o chapeuzin-
ho. Os artistas/grupos poderão divulgar ao público seus contatos, sendo que a fixação de qualquer material de divulgação e 
distribuição de material impresso dependerá de prévia aprovação dos organizadores do projeto.

11 - Será fornecida das 18h às 20h alimentação para todos os artistas e equipes de apoio de acordo com os padrões da organização. 

12 - Todos os artistas participantes terão suas apresentações divulgadas nos sítios www.independentes.com.br e www.sethassesso-
ria.com.br

13 - Seguindo normas de segurança e logística de Os Independentes, o horário máximo para chegar ao Parque do Peão será, imprete-
rivelmente, entre 17h e 19h. FORA DESSE HORÁRIO, O ARTISTA NÃO CONSEGUIRÁ ACESSAR O PARQUE DO PEÃO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
14 - O presente cadastro valerá para Festa do Peão de Barretos 2020, bem como para as atividades da Seth Assessoria durante o ano 
de 2020. O presente Chamamento para cadastro de artistas oportunizará participações ao maior número possível de artistas/grupos 
musicais de rua, nas ações realizadas pela Associação Os Independentes e Seth Assessoria. 

15 - O artista participante terá acesso ao Parque do Peão, o que não garante entrada nos shows da Arena de Rodeios – alguns shows 
possuem bilheteria interna. 

16 - Eventuais dúvidas e maiores informações poderão ser esclarecidas através do e-mail: seth@sethassessoria.com 

17 - Contatos na Seth Assessoria:  Prof Edemilson José do Vale (Sete) Zap (16) 9-99712-5270 
(8h às 17h)

18 - Os participantes cederão automaticamente os direitos de imagem, para fins de divulgação – a partir do preenchimento e envio da 
Ficha de Inscrição, pois esse envio considera o ACEITE de todas as condições desse regulamento.
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