
A UNIÃO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉ-
TIMO DIA, CNPJ 55.233.019/0001-70, neste ato, por seu órgão 
Administrativo Regional- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO VALE-APV, 
CNPJ 55.233.019/0034-38, localizada à Av. Barão do Rio Branco, 
980, Jd. Esplanada, São José dos Campos/SP; promoverá con-
curso com bandas e ministérios de louvor, que será regido pe-
las normas e condições dispostas neste edital:

Objetivos:
a) Desenvolver talentos;

b) Incentivar a participação da congregação no louvor;

c) Promover a espiritualidade e comunhão por meio do louvor;

d) Incentivar o ministério do compositor na APV;

e) Promover integração e interação entre ministérios da música 
no campo da APV.

1. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
1.1 - O concurso será composto por bandas e ministérios de 
Louvor atuantes nas igrejas da Associação Paulista do Vale da 
Igreja Adventistas do Sétimo dia que forem inscritas no concur-
so até o dia 15/09/2020;

1.2 - Cada equipe inscrita deverá cumprir e apresentar os se-
guintes tópicos:

 1.2.1 – O grupo deverá apresentar uma música autoral;

 1.2.2 – A música deverá ter sido composta por um
  membro da IASD no campo da APV (o nome e a igreja
  deve ser mencionado);

 1.2.3 – O grupo que é composto por membros de mais 
 de uma IASD do campo deverá escolher no momento da 
 inscrição qual igreja representará, pois, o prêmio 
 descrito no parágrafo 10.3 desde edital, será 
 direcionado ao caixa da igreja informada, para a compra  
 de instrumentos e/ou equipamentos para sonoplastia.

2. DA ESCOLHA DA MÚSICA
2.1 – A temática da música será: Missão. Caso a canção não 
atenda esse requisito de forma imediata ocorrerá a desclassifi-
cação do grupo de louvor juntamente com sua banda.

3. DA INSCRIÇÃO E DO MATERIAL
3.1 – A inscrição será realizada pelo formulário: Festival de Mú-
sica APV 2020. Link: https://forms.gle/JE3mEbsisKEXnnWTA. 

3.2 – A primeira fase será realizada por meio da avaliação dos 
envios dos vídeos no formulário mencionado no item 3.1;



3.3 – Poderão inscrever-se, grupos de louvor e bandas das igre-
jas Adventistas do Sétimo Dia dentro do território da Associa-
ção Paulista do Vale;

3.4 – Poderão inscrever-se somente membros batizados na 
Igreja Adventista do Sétimo dia, regulares e ativos, maiores de 
12 anos completos até a data da inscrição;

3.5 – Caso o candidato seja menor de idade, este deverá pro-
videnciar autorização do responsável legal, reconhecida em 
cartório, para apresentá-la no dia da final deste concurso, jun-
tamente com o comprovante de inscrição e o documento de 
identificação;

3.6 - Cada inscrito poderá participar em apenas um grupo de 
louvor. Qualquer inscrição dobrada, com integrantes partici-
pando em mais de uma Banda e/ou Grupo de Louvor, será des-
considerada, privilegiando a inscrição mais antiga e preterindo 
a mais recente, não impedindo, porém, o grupo todo de partici-
par, mas apenas o integrante com a inscrição dobrada;

3.7 – Não será aceito inscrição que não cumpra as exigências 
contidas no presente regulamento, e não haverá chamada para 
regularização de documentação ou requisitos, inscrição em de-
sacordo com este Regulamento, acarretará automática desclas-
sificação;

3.8 - Não será permitido a inscrição de mais componentes para 
a Banda e Grupo de Louvor após o envio do vídeo;

3.9 Substituições só serão aceitas em casos excepcionais, como 
por exemplo: Falecimento ou impossibilidades físicas geradas 
após o início do concurso, que comprometa a participação de 
um ou mais inscritos da banda ou grupo de louvor. Os casos 
devem ser encaminhados para a comissão julgadora do con-
curso, através do e-mail stephanie.souza@ucb.org.br.

3.10 - Não será aceita a inscrição apenas de vocal, não poderá 
ser utilizado áudios em playback;

3.11 - A inscrição constitui aceitação automática, pelo partici-
pante, dos termos e regras ditados no presente edital.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO E DO IMPEDIMENTO
4.1 - É condição necessária para a participação que o candidato 
seja membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e es-
teja em harmonia com os princípios da igreja. O candidato que 
estiver em desacordo (ex: disciplina, remoção) será automatica-
mente desclassificado;

4.2 – Serão desclassificados candidatos que estiverem em desa-
cordo com as condições deste edital;

4.3 Serão desclassificadas as bandas e seus respectivos grupos 
de louvor que não enviarem o vídeo e não comparecerem na 
final.



5. DAS AVALIAÇÕES
As avaliações serão compostas por duas fases, a saber:

5.1 Fase classificatória: Será composta por todos os inscritos 
(Grupos de louvor e  bandas).

Uma comissão julgadora de 5 pessoas avaliará os vídeos envia-
dos e dará notas de 1 a 5 para os requisitos: Interpretação, Afi-
nação, Letra e Harmonia. Será classificado os três vídeos com 
maiores notas. Em caso de empate será escolhido o vídeo que 
teve a maior nota em composição. Caso persista o empate o 
critério de desempate será o vídeo com maior nota em har-
monia. Se persistir o empate o departamental de música do 
campo fará a escolha. 
 
 5.1.1 Caso um dos membros da Comissão julgadora 
 esteja inscrito como candidato, deverá ser substituído 
 por outro membro, a ser indicado pelo departamental
  de música do campo. 

5.2 Fase Final: Será composta pelos três grupos de louvor e 
bandas selecionados na fase anterior. 

Deverá ser realizado uma Live para as apresentações e divulga-
ção dos resultados da banca julgadora. 

Uma comissão julgadora de 5 a 7 pessoas avaliará as apresen-
tações presencialmente no dia 27/09/2020 e dará notas de 1 a 
5 para os requisitos: Interpretação, Afinação, Letra e Harmonia. 
Um ponto extra será dado pelo público para uma das equipes. 

No decorrer da live será liberado um link para a votação, nesse 
link o público poderá votar na equipe que desejarem ver como 
vencedores do festival. A equipe mais votada receberá um pon-
to extra na somatória total dos requisitos.

A música apresentada nessa fase pode ser a mesma da fase 
classificatória ou uma outra música autoral do ministério de 
louvor e banda. 

5.3 - Das avaliações serão consideradas:
 5.3.1 - Do grupo de louvor: A interpretação, afinação,
  harmonia e letra.

5.4 – As dúvidas devem ser enviadas pelo email: 
stephanie.souza@ucb.org.br que será o único canal de respostas.

5.5 – A ordem das apresentações dos candidatos será determi-
nada por sorteio, e divulgada pela comissão organizadora mo-
mentos antes do início das apresentações.

6. DA COMISSÃO JULGADORA
6.1 - A Comissão Julgadora será formada, por musicistas e crí-
ticos da área.



7. DA AGENDA
7.1 Fase Classificatória: 
.  inscrição iniciar-se-á em 27/08/2020, com encerramento em 
15/09/2020..

. Os grupos classificados serão divulgados nas redes sociais- 
“Jovens Adventistas APV”, em 21/09/2020.

7.2 Fase Final: 
. Ocorrerá na sede da Associação Paulista do Vale, localizada à 
Av. Barão do Rio Branco, 980, Jd. Esplanada, São José dos Cam-
pos/SP,  no dia 27/09/2020.

. Os participantes deverão chegar com no mínimo duas horas 
de antecedência do início da live. Os horários para as passa-
gens de som serão divulgados para os finalistas. 

8. DOS DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGEM
8.1 – Os participantes, com o ato da inscrição, autorizam a co-
missão organizadora a divulgar sua imagem e voz na mídia fala-
da, escrita, televisionada e eletrônica, bem como nos materiais 
de divulgação a serem produzidos;

8.2 – Os participantes deverão assinar e entregar o termo de 
cessão de direito de Imagem e voz, quando e conforme lhes for 
solicitado, sob pena de impedimento na participação do evento.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO
9.1 – Deverá o candidato:
a) Submeter-se às comissões de cada etapa e à avaliação do júri 
distrital, regional, final;

b) Cumprir os horários pré-estabelecidos em cada uma das fa-
ses, guardando antecedência mínima de 30 minutos do horário 
de início;

c) Manter conduta ética, abstendo-se de comentários que desa-
bonem a idoneidade/seriedade do evento, seja pessoalmente 
ou em redes sociais, denegrindo o júri e/ou a plateia, ou outros 
grupos, haverá uma comissão para tratar das condutas éticas;

d) Comprometer-se em zelar pelo bem-estar próprio e dos con-
correntes, e pela estrutura física dos locais onde acontecerão 
as seleções;

e) Ficar à disposição da comissão organizadora nos dias das 
apresentações;

f) Preservar conduta que reflita os princípios adventistas, pre-
zando pela espiritualidade, humildade e boa convivência;

g) Cumprir integralmente o previsto no presente edital.

9.2 - O descumprimento de quaisquer dos itens relacionados 
acima acarretará automaticamente a desclassificação do candi-
dato, sem prejuízo das sanções cabíveis previstas na Lei.



10. DA PREMIAÇÃO
10.1 - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para compra de Ins-
trumentos e/ou equipamentos para a sonoplastia da Igreja em 
que o grupo informou no momento da inscrição. E apresenta-
ção na Campal Online APV 2020. 

10.2 R$ 1.000,00 (mil reais) para compra de Instrumentos e/ou 
equipamentos para a sonoplastia da Igreja em que o grupo in-
formou no momento da inscrição.

10.3 R$ 500,00 (quinhentos reais) para compra de Instrumen-
tos e/ou equipamentos para a sonoplastia da Igreja em que o 
grupo informou no momento da inscrição.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 – O candidato será responsável por providenciar tudo o 
que for necessário para a sua apresentação, como locomoção, 
instrumentos musicais, cabos e adaptadores dos instrumentos, 
etc em todas as fases do concurso;

11.2 - A organização do evento não se responsabilizará por 
perdas e extravios de objetos, instrumentos musicais e/ou 
equipamentos eletrônicos durante a realização das apresenta-
ções, nem por danos neles causados;

11.3 – Os classificados para a fase final terão todas as des-
pesas de transporte, e alimentação pagas pela organização do 
evento. 

11.4 – A Comissão organizadora, reserva-se o direito de a,-
terar, modificar, anular, acrescentar itens a este edital ou até 
mesmo cancelar; sempre tornando público qualquer ato, atra-
vés da publicação de aditameto a este edital, junto as redes 
sociais da APV;

11.5 – Os casos omissos no presente edital serão resolvidos, 
exclusivamente, pela Associação Paulista do Vale da IASD;

11.06 – Para maiores esclarecimentos, os interessados deverão 
entrar em contato com o Departamento de Música da APV.

São José dos Campos, 26 de Agosto de 2020
Departamento de Música Associação Paulista do Vale


