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2ª RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO 10° FESTCLÁUDIA – 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE CLÁUDIA – ANO DE 2022  

  

  

 

A PREFEITURA DE CLÁUDIA por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA doravante denominada 

SEMEC, torna público, para conhecimento de todos os interessados, 

a retificação do REGULAMENTO DO 10° FESTCLÁUDIA – 

FESTIVAL DA CANÇÃO DE CLÁUDIA – ANO DE 2022, que 

passam a vigorar com a redação a seguir especificada, 

permanecendo inalterados os demais trechos do referido 

regulamento:  

  

 ONDE SE LÊ:  

 

O 10º FestCláudia terá duração de três dias, de sexta-feira (01) 

a domingo (03), com início às 20h00min, sendo realizado na Avenida 

Gaspar Dutra em frente a Prefeitura e transmitido de forma live 

streaming (ao vivo via internet) pelas mídias sociais da Prefeitura de 

Cláudia no facebook, no instagram e no youtube. A “Fase 

Classificatória” irá ocorrer nos dias 01/07/2022 e 02/07/2022 e a 

“Fase Final” ocorrerá no dia 03/07/2022. 
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LEIA-SE:  

 

O 10º FestCláudia terá duração de três dias, de sexta-feira (01) 

a domingo (03), com início às 20h00min, sendo realizado na Avenida 

Gaspar Dutra em frente a Prefeitura e transmitido de forma live 

streaming (ao vivo via internet) pelas mídias sociais da Prefeitura de 

Cláudia no facebook, no instagram e no youtube. A “Fase 

Classificatória” irá ocorrer nos dias 01/07/2022 (com as Categorias 

Infantil, Juvenil e Adulto Gospel) e 02/07/2022 (com as 

Categorias Adulto Local MPB, Adulto Local Sertanejo, Adulto 

Regional MPB e Adulto Regional Sertanejo) e a “Fase Final” 

ocorrerá no dia 03/07/2022. 

 

ACRESCENTA-SE 

PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 

Os classificados para a Fase Final do 10º FestCláudia 
devem entregar para Comissão Organizadora, a documentação 
abaixo citada até o domingo 03/07/2022 no período matutino, 
para que a prefeitura organize e efetue o pagamento da 
premiação. 
 
Documentação Necessaria: 

• RG e CPF; 

• TÍTULO DE ELEITOR; 

• NÚMERO DO PIS/PASEP; 

• EMAIL; 

• COMPROVANTE DE ENDEREÇO; 

• NÚMERO DE TELEFONE; 

• CONTA BANCÁRIA; 
(Menores de idade apresentar documentação do responsável) 
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O Pagamento da premiação será realizado a partir do dia 
05/07/2022 devido as tramitações da prefeitura municipal. 

 
Vale ressaltar que esta retificação não interfere nas inscrições já 
feitas na 10ª edição do FestCláudia. 
 
 

Município de Cláudia 15 de junho de 2022 

 

DALILA MARQUES TRIBUTINO 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

HENRIQUE BASINSKI FÁBRIS 

Secretário Adjunto de Educação e Cultura 


