
 
 

Regulamento do Festival de Música Gospel 2022 
 

1 - OBJETIVO 

A Federação Associativa de Cantores Evangélicos representa o artista do meio gospel e 
visa Descobrir, Apoiar, Incentivar e Divulgar os Novos Talentos. Pessoas que nasceram 
com o Dom Divino de Louvar a Deus. Somos uma porta Aberta para o cristão. 

 
Todos os inscritos já são vencedores! 

“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por Aquele que nos amou.” 
Romanos 8:37 

 
2 - PREMIAÇÃO do FESTIVAL 

- Assinatura de Contrato com a Facev 
- Participação em eventos, como Aniversário de Brasília (GDF), Marcha pra Jesus... 

- Assessoria Empresarial junto à Secretária de Cultura do GDF. 
-  Premiação em dinheiro no valor de 1.000( Mil reais). 

 

 
3- INSCRIÇÃO 

- O Candidato tem que se inscrever através do site da FACEV: www.facev.com.br ; 

- Preencher todos os dados no formulário para a inscrição ser concluída com sucesso. 
- As inscrições são gratuitas.  

 

VAGAS LIMITADAS! SE INSCREVA AGORA! 

Quando atingir o número de inscritos programado pela organização, as inscrições serão 
Encerradas! 

 

4- REGRAS 

- É Obrigatório seguir o nosso Instagram. @Facev_Oficial  
 

http://www.festivalnacionaldacancao.com.br/p/regulamento.html
http://www.facev.com.br/


5– CATEGORIA ÚNICA 

- Melhor Cantor (a) 
- Melhor Banda 

 

6- COMISSÃO DE JURADOS 

O Corpo de jurados será de pessoas que tenham influência na área da Música. 

7- NOTAS 
Itens a serem Julgados: 

- Postura Artística e Voz (Afinação, Ritmo e Timbre); 

- O candidato poderá se apresentar com qualquer louvor, seja ele conhecido ou inédito. 
 
 

Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora no qual tomará as 
devidas providências e a sua DECISÃO Será IRREVOGÁVEL. 

 
8- AUDIÇÃO : 
Séra presencial depois da sua inscrição. A organização do evento informará o dia, hora e 
local da audição com atencedencia. Para que todos os candidatos, possam se preparar.  

REALIZAÇÃO

: 

FACEV - FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA DE CANTORES EVANGÉLICOS 
 

APOIO: Secretária de Cultura do Distrito Federal  

CONSIDERAÇÕES: 

Agradecemos a Deus, Criador, a todos os candidatos, familiares, amigos e incentivadores. 
A todos os participantes, todos envolvidos, direta ou indiretamente ao Festival. 
Aos idealizadores, organizadores, colaboradores, voluntários e patrocinadores. 

 

JUNTOS SOMOS UMA SÓ FAMÍLIA ANUNCIANDO 

A VOLTA DO NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO! 

 
 

BRASÍLIA – DF/ 2022. 
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