
1-Apresentação:
O Show de calouros do Polo Caruaru é uma  iniciativa que visa resgatar um movimento cultu-
ral na cidade de Caruaru, na famosa Festa do Comércio. É uma promoção cultural aberta aos 
calouros com mais de 15 anos completos.Os candidatos poderão mostrar seus talentos com 
apresentações individuais ou em dupla, com acompanhamento musical ao vivo ou em playba-
ck. O Show de calouros do Polo Caruaru  em 2019 terá como diretora artística a cantora Gabi 
da Pele Preta,

2-Promoção: Concurso promovido pelo Polo       Caruaru, no período de 11 de novembro a 22 
de dezembro de 2019. A sede do Polo Caruaru fica localizada Rodovia BR 104, km 62,
Nova Caruaru – Caruaru – PE 

3-Para participar do Show de Calouros do Polo Caruaru é necessário se inscrever no site 
www.polocaruaru.com.br no período de 10/11/2019 a 25/11/2019.

4-As inscrições deverão ser preenchidas com os dados pessoais de cada candidato ou com 
os dados do representante legal (caso o candidato seja menor de 18anos)

5- Para o preenchimento total das inscrições será necessário enviar  um vídeo de até 1minuto 
cantando para o telefone (81) 99431.9177 via aplicativo whatsapp. Observação: os vídeos 
não podem ser editados.

6- É proibida a utilização de efeitos como, fogos de artificio, chuva de prata, explosivos, 
estampidos e seus derivados nas apresentações.

7-É proibida a participação no concurso de funcionários do Polo Caruaru e das empresas 
parceiras na realização deste concurso.

8-A participação do candidato será definida pela avaliação da direção artística do concurso e 
a data da seletiva será definida por sorteio.
 
Principais datas:
De 11 a 25/11/2019: inscrições do show de calouros
De 26/11 a 27/11/2019: avaliação e  seleção dos candidatos
28/11/2019: reunião com os candidatos aprovados
30/11/2019:  15h apresentação dos candidatos selecionados na abertura da Festa do Comér-
cio 2018.
01/12/2019:  15h 1º seletiva
08/12/2019:  15h 2º seletiva
14/12/2019  15h Semifinal
22/12/2019:  15h Final

Em cada seletiva serão escolhidos os 8 candidatos com maior pontuação, Os 16 candidatos 
selecionados em todas as etapas se apresentam na semifinal. A final terá os 8 candidatos com 
maior pontuação da semifinal. Todas as apresentações serão realizadas no Pátio de Eventos 
do Polo Caruaru.

9- Pontuação:
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- A avaliação de cada candidato passa pelos seguintes critérios:
9.1: afinação (3,0): será avaliado a afinação do candidato, somente durante a execução da 
música escolhida
9.2: qualidade vocal (3,0): timbre de voz, respiração, e extenção vocal.
9.3: presença de palco (2,0): desenvoltura em cena, interpretação musical e um bom desen-
volvimento da execução da música escolhida.
9.4: Originalidade (1,0): As apresentações que  ousarem no quesito originalidade também 
serão premiadas com até 1 ponto. Nesse critério pode se encaixar composições próprias e 
personalidade musical diferenciada.
9.5: torcida (1,0): Sua torcida vale ponto.  Junte os amigos e familiares e prepare sua torcida 
para ser sua voz fora do palco.
9.6: Voto Popular: no ano de 2019 teremos uma nova premiação, na categoria voto popular, 
todos os candidatos que chegarem a semifinal, terão o direito de participar dessa categoria.
9.7: O Polo Caruaru através do endereço eletrônico www.polocaruaru.com.br abrirá votação 
on-line  do dia 15/12/2019 ao dia 22/12/2019, e o candidato que tiver mais votos será escolhi-
do campeão na categoria voto popular

10-Premiação:
1º lugar: 1,500.00
2º lugar: 1,000.00
3º lugar:    500,00
Vencedor da categoria voto popular: 500,00

11- a participação de candidato nas seletivas autoriza automaticamente do uso de  sua 
imagem em nossas mídias sociais, e, ou mídia impressa para promoção do show de calouros 
do Polo Caruaru.

12´- Equipe técnica:
Direção Artística: Gabi da Pele Preta
Produção executiva: Kelly Moura
Comunicação/ Divulgação: Oficina de Comunicação
Realização: Polo Caruaru
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