
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIAS:  12, 19  e  26/05 

(6ª feiras – 19h) 

 

FINAL:  03/06/2017 

(Sábado – 19h) 

 

(6ªF  a partir das 19H) 

2º 



REGULAMENTO   
 

1- Do Evento 
 
O FESTIVAL METROVIÁRIO DE VIDEOKÊ é um concurso musical de videokê, que visa 

a confraternização entre os empregados, dependentes e contratados da Cia. do 

Metropolitano de São Paulo e Instituto Metrus.  Neste ano o evento atinge sua 2ª edição 

feita exclusivamente por uma Comissão de Empregados Metroviários Voluntários. 

 

1- Das Inscrições 
 
As inscrições estarão abertas de  03/04/2017   à  10/05/2017, podendo ser de caráter 
 
individual ou em dupla, e feitas gratuitamente através do Formulário Eletrônico abaixo: 
 
https://pt.surveymonkey.com/r/TX76WHC 
  
Informações adicionais podem ser obtidas através da Secretaria de Cultura do Sindicato  
 
dos Metroviários, que também realiza inscrições pelo telefone da entidade: 11 20953607.  
 

Poderão inscrever-se candidatos para apresentação musical, em uma das 3 Datas 

Eliminatórias, a escolher no momento da inscrição, sendo que não será permitido que um 

candidato participe de duas modalidades previstas  (somente Individual ou em Dupla). 

OBS:  haverá divulgação digital e impressa em todas as estações, pátios e edifícios da 

Cia, e todos os candidatos inscritos terão oportunidade de participar com 1 música 

escolhida, não havendo qualquer forma de sorteio ou fila de espera. 

 

2- Dos Equipamentos 

Serão utilizados equipamentos profissionais e com Operador, bem como uso de 

microfones com ou sem fio, além de monitores projetando a letra das músicas em palco 

montado com iluminação, possibilitando maior facilidade e preparação dos candidatos 

durante suas apresentações. 

 

3- Das Músicas 

Cada participante deverá se apresentar com 1 (uma) música na fase Eliminatória e se 

classificado, mais 1 (uma) música na fase Final, que deverá ser diferente e informada na 

inscrição, sendo necessário para tanto, que o candidato consulte com antecedência, a 

Relação de Músicas cujo link está disponível no próprio Formulário de inscrição.  

 

https://pt.surveymonkey.com/r/TX76WHC


Obs 1: Não será permitido uso de arquivos MP3 via cd, dvd ou pendrive. 

Obs 2: Não será permitida a repetição da mesma música nas duas fases.  

 

 

4- Das Eliminatórias e Datas 

Para a definição da ordem de apresentação dos candidatos será obedecida a ‘ordem 

inversa’ de inscrição ao dia escolhido, feita via formulário eletrônico (ou seja, o último a se 

inscrever será o primeiro a se apresentar e assim sucessivamente). 

 

O evento contemplará 3 (três) Eliminatórias nos dias 12, 19 e 26 de Maio (sempre as 

6ªF, entre 19h-22h) e  o  evento Final no dia 03 de Junho de 2017  (sábado, 19h-23h). 

 

5- Dos Julgamentos 

Para cada dia será determinado um corpo de Jurados que possuam requisitos e/ou 

competências musicais (internos ou externos à empresa) que, durante cada dia das 

eliminatórias e final, contarão com a colaboração de um representante da Comissão 

Organizadora. 

 

6- Da Classificação 

Os candidatos que obtiverem as 15 (quinze) maiores notas pelo Júri Técnico, ao final 

das Eliminatórias, estarão classificados para a fase Final, no qual obedecerá a ordem de 

pontuação, invertida para tais apresentações no dia 03/06/17 (ou seja, o último 

classificado será o primeiro a se apresentar e assim sucessivamente).. 

 

7- Do  Juri Popular 

O Festival também elegerá um vencedor pelo Voto Popular, que ocorrerá em cada dia de 

Eliminatórias, onde o público presente votará em seu candidato favorito, sendo que ao 

término das Eliminatórias, os 3 Candidatos mais votados JÁ estarão classificados para 

compor a fase Final, juntamente como os 15 melhores candidatos eleitos pelo Júri 

Técnico. Portanto o candidato que tiver maior torcida em cada dia terá boa chance de ir à 

fase final.  

Se a eleição de um candidato pelo público, coincidir com a escolha dos jurados, esse se 

classificará pelo voto popular, liberando a vaga que  será destinada à sequência de 

candidatos, classificados pelo Júri Técnico. 



 

Também participará com vaga extra na Final, o Candidato Campeão do torneio anterior, 

juntamente com os 15 classificados e os 3 do voto popular, totalizando 19 apresentações. 

 

8- Dos  Locais 

As Fases Eliminatórias do evento (dias 12, 19, 26/05/2017)  e a Fase Final (dia 

03/06/2017), serão realizadas na Sede do Sindicato dos Metroviários, na Rua Serra do 

Japi, 31 – Tatuapé, entre as Estações Tatuapé e Carrão do Metrô (Linha 3 - Vermelha), 

contando com Atrações Especiais, Sorteios e Banda ao Vivo na Apresentação Final. 

 

9- Da Premiação 

Serão premiados todos os candidatos pontuados na fase Final, com a participação no 

Festival de Videokê do Estado e representando a Categoria Metroviária, (tal 

participação está condicionada somente caso a Empresa Metrô participe deste evento 

estadual no ano de sua realização). Todos os classificados também receberão um brinde 

surpresa, bem como uma data agendada para sua participação inaugural no Estúdio dos 

Metroviários.  

 

10- Do Campeão 

O participante Vencedor além do mencionado no item-9, terá vaga extra garantida já para 

a fase Final da próxima edição do evento, além do brinde surpresa a ser divulgado no dia. 

 

11- Da Comissão Organizadora 

Criada uma Comissão Organizadora para o evento, composta por Metroviários 

(voluntários representantes de diversas áreas da empresa e  do Sindicato), com 

autonomia para dispor sobre questões pertinentes ao regulamento, organização, 

realização e divulgação envolvendo todas as etapas do evento. 

 

Obs: E caso haja a necessidade de algum ajuste neste Regulamento, considerando    

ocorrências não previstas, os  envolvidos serão comunicados com a devida antecedência. 

 

São Paulo, 03  de Abril de 2017. 


