
EDITAL DE CONCURSO Nº 002/2018 

FESTIVAL PRIMA CANTA 2018 

PRIMAVERA DO LESTE – MT 01 A 05 DE MAIO DE 2018 

LISTA DE INABILITADOS 

 

Marcos Antonio Dias de Carvalho 

Categoria: Inédita 

Motivo: não atendeu a alínea f) do art. 21 do Edital de 
Concurso Público nº 002/2018. 

Art. 21 - No ato da inscrição os participantes deverão 

entregar: 

f) Mídia (pen drive) com música (áudio) em formato 

wave ou mp3, com a gravação da música inscrita com 

os devidos arranjos, letra, cifra e/ou partitura ou o 

envio dos mesmos arquivos no e-mail 

primacanta@pva.mt.gov.br  

Parágrafo Único – Todo o candidato, no ato de sua 

inscrição deverá preencher os requisitos especificados 

no Art. 21, caso contrário, sua inscrição não será 

efetuada. 

 

Thalys da Silva Garcia 

Categoria: Inédita 

 



Motivo: Não atendeu os requisitos das alíneas b), c), e) e f) 

do art. 21 do Edital de Concurso Público nº 002/2018 

Art. 21 - No ato da inscrição os participantes deverão 

entregar: 

 

b) Ficha de cadastro preenchida e assinada (anexo VI); 

c) Autorização do compositor devidamente assinada 

(Anexo IV) 

e) Comprovante de Residência; 

f) Mídia (pen drive) com música (áudio) em formato 

wave ou mp3, com a gravação da música inscrita com 

os devidos arranjos, letra, cifra e/ou partitura ou o 

envio dos mesmos arquivos no e-mail 

primacanta@pva.mt.gov.br  

Parágrafo Único – Todo o candidato, no ato de sua 

inscrição deverá preencher os requisitos especificados no 

Art. 21, caso contrário, sua inscrição não será efetuada. 

 

Emanueli de Souza Carpanesi 

Categoria Infantil 

Motivo: Documentos para inscrição enviados no dia 
18/04/2018. Fora do prazo legal, nos termos do art. 30 do 
Edital de Concurso Público nº 002/2018. 

Art. 30 - As inscrições do Festival Prima Canta 2018 serão 

realizadas do dia 02 de março a 16 de abril de 2018, em 



horário de expediente na Avenida do Lago, nº 2602, Jd. 

Parque das Águas, no prédio da Secretaria de Cultura, 

Turismo, Lazer e Juventude de Primavera do leste: das 

07hs00min às 11hs00min e das 13hs00min às 17hs00min 

ou pelo e-mail:  

primacanta@pva.mt.gov.br 

  

JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 

Presidente da CPL  


