
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CASA CIVIL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII 

 

CONVOCAÇÃO DE ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL SOCIAL 

DE SAMAMBAIA – Edição/2019 

 

N.º 01, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

A ADMINISTRADORA REGIONAL DE SAMAMBAIA, no uso das atribuições que 

lhe confere o Regimento Interno da Administração Regional da Samambaia e com base 

no Artigo 3º, inciso IX da Lei Orgânica do Distrito Federal, RESOLVE: 

1. Tornar público a convocação para habilitação de artistas, afim de participarem 

de apresentações no Carnaval Social de Samambaia - Edição/2019. Os 

interessados se apresentarão de forma GRATUITA no Carnaval Social da 

cidade, a ser realizado nos dias 01 e 02 de março de 2019. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 

2. Poderão se inscrever os artistas que preencherem os seguintes requisitos: 

 

a) envio de currículo (release);  

b) portfólio contendo flyers, fotos de apresentações; 

c) link de material audiovisual no YouTube ou outra mídia social; 

d) declaração de concordância com o caráter GRATUITO das apresentações 

(ANEXO I);  

e) declaração de concordância da divulgação de imagem por parte dos meios de 

veiculação utilizados pela Administração Pública. (ANEXO II).  

 

2.1 - As inscrições serão recepcionadas somente via e-mail, no seguinte 

endereço: carnavalsamambaia2019@gmail.com. Do dia 20/02/2019 ao dia 

24/02/2019 ás 23:59h.  

 

2.2 - Os materiais enviados passarão por análise de uma comissão de 

reponsabilidade da Diretoria de Articulação - DIART. 

 

2.3 - Os artistas, que se apresentarão, não receberão cachê pelas apresentações e 

imagens divulgadas, apenas receberão certificado de participação. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

3. Após análise das inscrições, no dia 26 de fevereiro de 2019, serão divulgados os 

artistas/bandas que se apresentarão no Carnaval Social de Samambaia - Edição / 

2019. 

mailto:carnavalsamambaia2019@gmail.com


DAS APRESENTAÇÕES: 

 

4. As apresentações serão realizadas nos dias 01 e 02 de março de 2019, de 15 às 

21h, conforme cronograma de apresentações a ser elaborado com a presença dos 

artistas que se apresentarão. 

 

 

DO LOCAL DAS APRESENTAÇÕES: 

 

5. A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA fará gestões para a 

realização do Carnaval Social, que contará com uma estrutura oferecida pela 

SECRETARIA DE CULTURA, que disponibilizará uma carreta que servirá de 

palco para as apresentações musicais. 

5.1 - A carreta será instalada na Qd. 119 ao lado da Vila Olímpica. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Inscrições De 20 a 24 de fevereiro de 2019 

Divulgação dos artistas/bandas que se 

apresentarão 

26 de fevereiro de 2019 

Apresentações 01 e 02 de março de 2019 

 

 

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA coloca-se a 

disposição para sanar quaisquer dúvidas através do telefone: (61) 3359-9318 – DIART. 

 

 

 

 

GLAYCE HELENA BARBOSA ALVES DE ALMEIDA 

Administradora Regional de Samambaia – RA XII 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O CARÁTER GRATUITO DAS APRESENTAÇÕES 

Eu, ___________________________________________________                                                        

, portador(a) do RG n.º ___________, inscrito(a) no CPF sob o 

n.º_______________________________________, residente em 

___________________________ n.º _______,na cidade de                           , DECLARO  que vou 

me apresentar no evento  CARNAVAL SOCIAL SAMAMBAIA 2019, da Secretaria de Estado de 

Cultura e Administração Regional de Samambaia, com o fim específico de apoio a cultura, sem 

qualquer ônus para as Instituições e em caráter gratuito. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que voluntariamente participarei do 

evento acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

apresentação ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma. 

Local e data: ______________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________ 

Telefone para contato: (___) ________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu,                                                                                           , portador(a) do RG n.º 

_______________, inscrito(a) no CPF sob o n.º_____________________, residente em 

___________________________ n.º ____,na cidade de                           , AUTORIZO o uso de 

minha imagem, constante no CARNAVAL SOCIAL DE SAMAMBAIA 2019  que ocorrerá nos dias 

01 e 02 de março,  e será realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Administração 

Regional de Samambaia, com o fim específico de publicação de conteúdo cultural, sem 

qualquer ônus para as Instituições e em caráter definitivo. 

A presente autorização abrangendo o uso da minha imagem que poderá ocorrer em algumas 

filmagens, ou veiculadas na mídia, pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal  a Título 

Gratuito, abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e a inserção 

em materiais para toda e qualquer finalidade, seja para uso comercial, de publicidade, 

jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou venham a existir no futuro, para 

veiculação/distribuição por prazo indeterminado. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Local e data: ___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Telefone para contato: (___) ______________________________________________ 

 

 


