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CONCURSO DE BANDAS ARMAZÉM SÃO ROCK 

REGULAMENTO 

 

1 - O QUE É O ARMAZÉM SÃO ROCK? 

O Armazém São Rock é uma das ações da plataforma de música saorock.com e contempla um 

cadastro nacional de bandas/artistas independentes e um concurso anual de bandas/artistas. O 

concurso é realizado em etapas seletivas e tem como premiação a divulgação e promoção dos 

bandas/artistas vencedores; a geração de uma coletânea virtual com músicas destas 

bandas/artistas e a apresentação dos mesmos no Festival de Música São Rock. 

 

2 - QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO ARMAZÉM SÃO ROCK? 

O Armazém São Rock tem como objetivo contribuir com o fomento do cenário artístico cultural 

independente brasileiro, por meio da criação de cadastro nacional de bandas/artistas 

independentes; organização e realização de concurso de bandas e artistas autorais; produção, 

registro e divulgação de coletânea virtual; identificação de novos trabalhos e talentos; promoção 

de eventos e shows de artistas independentes; contribuição `a renovação artística e ao mercado 

fonográfico e digital brasileiro; geração de oportunidades de apresentação aos artistas; provocar 

agenda anual de eventos de qualidade com entrada franca ou preços populares. 
 

Considerando que o cadastro e concurso de bandas Armazém São Rock integra a plataforma de 

música saorock.com, destacamos a seguir as principais ações e objetivos da plataforma: 
 

• Edição de revista musical eletrônica com conteúdos diversos, entretenimento, informações 

e prestação de serviços dirigidos ao meio musical independente brasileiro. 

 

• Manutenção de cadastro nacional de bandas e artistas independentes, possibilitando a 

estes ainda, a criação e gestão de estação digital personalizada da banda/artista na 

plataforma saorock.com. 

 

• Disponibilização de rádio e TV virtual na plataforma saorock.com para inserção e veiculação 

de músicas e vídeos dos grupos/artistas cadastrados, permitindo aos internautas de todo o 

país a visualização e audição desses arquivos, bem como a criação de playlists. 
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• Organização e realização de concurso nacional de bandas/artistas independentes 

brasileiros, que anualmente escolherá 80 bandas/artistas para concorrerem a 10 vagas 

finais, integrar a Coletânea do Concurso e participar do Festival de música São Rock. 
 

• Produção e Registro da Coletânea Virtual Armazém São Rock, com as músicas originais das 

bandas/artistas vencedores do Concurso. 
 

• Disponibilização aos artistas e profissionais cadastrados como usuários, da estação de 

trabalho Estúdio na plataforma saorock.com, um espaço que permitirá aos usuários 

centralizar a inserção e gestão personalizada das informações, imagens, músicas, vídeos, 

capas de discos, redes sociais e contatos de suas bandas num só ambiente digital. 

 

• Realização de programação anual de 

eventos, criando assim, novas opções e 

maior número de oportunidades de 

apresentação aos artistas independentes 

do cadastro Armazém São Rock e artistas 

convidados, com destaque especial para o 

festival anual São Rock Música do Brasil. 
 

• Provocar, por meio da plataforma de 

música São Rock e suas ações, o 

intercâmbio e interação entre músicos, 

público, profissionais e formadores de 

opinião. 

• Resgatar e preservar a história da música 

brasileira.  
 

• Estabelecer parcerias criativas, inovadoras 

e agregadoras, que busquem estimular e 

fomentar a melhor dinâmica de projeção, 

viabilização e valorização do universo 

musical independente brasileiro e sua 

cadeia produtiva. 
 

• Sugestão e estímulo ao consumo da música independente brasileira de qualidade, 

renovando gradativamente a oferta e consumo no mercado independente da música do 

brasil. 
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3 - QUAIS SÃO AS ETAPAS DO CONCURSO? 
 

O Concurso de Bandas Armazém São Rock será realizado em 5 etapas, conforme a seguir:  
 

• 1ª ETAPA/SELETIVA 1: (CADASTRO, INSCRIÇÃO E PRÉ-SELEÇÃO): 

de 20 de agosto de 2021 a 15 de março de 2022.  

- Cadastramento de bandas/artistas na plataforma de música saorock.com; 

- Inscrição no Concurso de Bandas (de 20/8/2021 a 20/02/2022). 

- Pré-Seleção de 80 bandas/artistas feita por meio de votação popular (de 20/8/2021 a 

12/3/2022) e júri especializado (de 21/2 a 15/3/2022). 
 

• 2ª ETAPA/SELETIVA 2: (SELEÇÃO):  

de 16 a 31 de março de 2022. 

- Votação Popular e de júri especializado para Seleção de 40 bandas/artistas. 
 

• 3ª ETAPA/SELETIVA 3: (SELEÇÃO):  

de 01 a 15 de abril de 2022. 

- Votação Popular e de júri especializado para Seleção de 20 bandas/artistas. 
 

• 4ª ETAPA/SELETIVA 4: (SELEÇÃO FINAL): 

de 16 a 30 de abril de 2022. 

- Votação Popular, de júri especializado e do Conselho São Rock para Seleção final dos 10 

bandas/artistas vencedores do Concurso. 
 

• 5ª ETAPA/SHOWS: (EVENTOS): 

Maio/Junho de 2022.  
 

- Realização do Festival São Rock e ações paralelas com a apresentação das 

bandas/artistas vencedores do concurso e outras atrações convidadas. 

Observação:  

• Os votos populares serão feitos por meio de votação eletrônica, na plataforma de 

música saorock.com. 

• Tentativas de burlar eletronicamente o processo de votação popular, serão avaliadas 

pelo Comitê Organizador e técnicos, podendo desclassificar a(s) banda(s) envolvida(s). 
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4 – CRONOGRAMA DETALHADO DO CONCURSO DE BANDAS ARMAZÉM SÃO ROCK: 

 

ETAPAS/SELETIVAS ATIVIDADES DATAS/PERÍODOS 

1ª ETAPA/SELETIVA 1: Cadastro, Inscrição e  
Pré-Seleção de 80 Bandas: 

de 20 de agosto de 2021 a 
15 de março de 2022.  

• Cadastro na plataforma saorock.com 

• Inscrição no Concurso 

• Pré-Seleção de 80 bandas por 
Voto Popular (8 bandas)  
e Júri Especializado (72 bandas). 

• Divulgação do Resultado: 

Pré-requisito para Inscrição. 
20/8/2021 a 20/2/2022. 
 
20/8/2021 a 12/3/2022. 
21/2 a 15/3/2022. 
15/3/2022. 

2ª ETAPA/SELETIVA 2: • Seleção de 40 bandas  
por Voto Popular (4 bandas)  
e Júri Especializado (36 bandas). 

• Divulgação do Resultado: 

 
16 a 28/3/2022. 
16 a 31/3/2022. 
31/3/2022. 

3ª ETAPA/SELETIVA 3: • Seleção de 20 bandas  
por Voto Popular (2 bandas)  
e Júri Especializado (19 bandas). 

• Divulgação do Resultado: 

 
1 a 12/4/2022 
1 a 15/4/2022 
15/4/2022. 

4ª ETAPA/SELETIVA 4 

(FINAL): 

• Seletiva Final de 10 bandas  

por Voto Popular (1 bandas),  

Júri Especializado (8 bandas)  

e Conselho São Rock (1 banda). 

• Divulgação do Resultado: 

 

16 a 28/4/2022 

16 a 30/4/2022 

16 a 30/4/2022 

30/4/2022. 

5ª ETAPA/SHOWS: • Realização de Eventos promocionais 
e do Festival São Rock. 

 

Maio e Junho de 2022. 

 

 

5 - QUEM PODE PARTICIPAR DO CONCURSO? 

A) Podem participar artistas e bandas de músicas independentes, de gêneros diversos e 

quaisquer estados do país, constituídos de integrantes que tenham, no mínimo, 16 

(Dezesseis) anos de idade no ato da inscrição. A participação dos menores de idade deverá 

ser assistida pelo pai ou responsável, o qual deverá firmar autorização expressa para a 

aludida participação. 
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B)  Os artistas e bandas cadastradas e seus autores participantes do Concurso, podem ter 

gravado mais de uma obra (música) ou ter contrato em vigência com gravadora, editora 

ou selo, desde que, se vencedores do Concurso, assinem autorização de licenciamento dos 

fonogramas inscritos e imagens dos shows ao Armazém São Rock, bem como a liberação 

junto ao ECAD, de seus respectivos shows nos eventos do Concurso. 

 

C)  Artistas e Bandas Cadastradas: 

Grupos e artistas que façam, na 

plataforma saorock.com, a opção 

pela participação no Concurso e 

apresentem ao Comitê 

Organizador do Concurso, no 

período e forma estabelecida, a 

Ficha de Inscrição e Termo de 

Responsabilidade, devidamente 

preenchidos, juntamente com as 

demais providências solicitadas 

no item 7 deste regulamento. 

 

D) Artistas/Bandas Finalistas: 

As 20 (vinte) bandas/artistas 

selecionados para a final do 

Concurso que apresentem ao Comitê Organizador, o Termo de Obrigatoriedade de 

Apresentação, a Autorização de Licenciamento de Fonogramas e Imagens, e a liberação do 

ECAD, objetivando suas possíveis apresentações no Festival São Rock e integração `a 

Coletânea virtual do Concurso. 

 

6 - QUAIS OS REQUISITOS DAS MÚSICAS INSCRITAS? 

A) As músicas devem ser originais do próprio artista/banda cadastrada, podendo ser fruto de 

criação individual ou coletiva. 
 

B) Cada artista/grupo deverá inscrever 03 (três) músicas originais do próprio artista/banda, 

dentre as cadastradas/inseridas na plataforma saorock.com e em conformidade com os 

dados informados na Ficha de Inscrição. 
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C) Conforme estabelece o Termo de Responsabilidade, os integrantes da banda serão os únicos 

responsáveis pela autenticidade das obras inscritas, bem como pela sua utilização indevida, 

que cause lesão a direitos de autor e conexos, respondendo por eventuais danos causados a 

terceiros. 
 

D) Os arquivos/músicas inscritas e armazenadas na plataforma saorock.com que não 

apresentem qualidade de gravação e/ou estejam em desacordo com os dados listados na 

respectiva Ficha de Inscrição do artista/grupo, não poderão ser avaliados, resultando com 

isso, na desclassificação do grupo/artista. O Comitê Organizador ficará responsável pela 

comunicação aos desclassificados. 
 

E) A Ficha de Inscrição e o Termo de Responsabilidade são os documentos que formalizam a 

participação da banda/artista no Concurso, autorizando automaticamente a avaliação do 

material inscrito. 
 

7 - COMO FAÇO PARA PARTICIPAR DO CONCURSO? 

Passo-a-passo para efetivar a inscrição no Concurso de Bandas Armazém São Rock: 
 

Passo 1: • Fazer cadastro da banda/artista na plataforma de música saorock.com, inserindo:  

ao menos 03 (três) músicas no cadastro (as mesmas a serem listadas na Ficha de 

Inscrição), release, foto recente com os integrantes da banda, informações e 

contatos dos integrantes da banda. 

Passo 2: • No ato do cadastro, fazer a opção por participar do concurso. 

Passo 3: • Preencher os seguintes documentos: 

Ficha de Inscrição 

Termo de Responsabilidade 

Passo 4: • Confirmar a Inscrição ATÉ 20 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

• Observações:  

• Período de inscrição: 20 de agosto de 2021 a 20 de fevereiro de 2022; 

• A Inscrição no evento é gratuita. 

• O Regulamento, a Ficha de Inscrição e o Termo de Responsabilidade estão disponíveis 

na plataforma de música saorock.com. 
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• As músicas, vídeos, imagens e 

informações das bandas/artistas inscritas, 

inseridas na plataforma saorock.com pelos 

usuários responsáveis de cada banda/artista, 

não gerarão ônus para a plataforma 

saorock.com nem para o Comitê 

Organizador do Concurso, sendo de inteira 

responsabilidade das respectivas 

bandas/artistas. 

• O Comitê Organizador do concurso 

Armazém São Rock oferecerá hospedagem e 

alimentação aos integrantes das 

bandas/artistas de localidades fora do DF e 

entorno que estejam entre as 10 

bandas/artistas vencedores do Concurso. As 

hospedagens e alimentações citadas terão validade para o respectivo dia de 

apresentação de cada banda no Festival São Rock. 

 

8 – O QUE AS 20 BANDAS/ARTISTAS FINALISTAS TERÃO QUE APRESENTAR AO COMITÊ 

ORGANIZADOR DO CONCURSO? 
 

Para concorrerem `a SELETIVA FINAL, as 20 (vinte) bandas/artistas finalistas (ou seus 

respectivos representantes) deverão apresentar:  
 

• Termo de Compromisso de Apresentação (no Festival São Rock e ações de divulgação); 

•  Liberação de uso da Imagem e Músicas (no Festival São Rock e ações de divulgação);  

• Autorização de Licenciamento dos Fonogramas (que constarão na Coletânea do Concurso 
Armazém São Rock). 

Observações:  

• Os documentos citados acima, automaticamente perderão efeito para as 

bandas/artistas finalistas que não sejam vencedores do concurso. 

• As 20 (vinte) bandas/artistas concorrentes `a final do concurso deverão 

apresentar/enviar os documentos citados acima ao Comitê Organizador do 

Concurso impreterivelmente até o dia 8 de abril de 2022. O não cumprimento 

destas providências até a data estabelecida, eliminará automaticamente a 

banda/artista finalista.  
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9 – A QUE TERÃO DIREITO OS 10 (DEZ) GRUPOS VENCEDORES?  

• Inserção de 02 (duas) músicas na Coletânea Virtual do Concurso; 

• Apresentação musical no Festival São Rock; 

• Destaque na plataforma de música saorock.com; 

• Destaque no material publicitário e de divulgação dos eventos; 

• Hospedagem e alimentação para os integrantes das bandas vencedoras, desde que não 

originárias e nem residentes no DF e entorno do DF. 

• Possibilidade de fazer parte do catálogo de artistas do selo São Rock ou de selos 

parceiros. (todos os cadastrados). 

• Possibilidade de participar de eventos São Rock de parceiros (todos os cadastrados). 

• Brindes São Rock. 

 

10– QUANDO E ONDE SERÃO REALIZADOS OS SHOWS COM AS BANDAS VENCEDORAS? 

• Maio/Junho de 2022, na cidade de Brasília DF. 

 

11 – OBSERVAÇÕES GERAIS IMPORTANTES: 

• A divulgação dos resultados de cada etapa/fase do concurso Armazém São Rock será feita 

através da plataforma saorock.com, redes sociais e mídia em geral; 

• Todas as bandas/artistas finalistas e vencedores ficarão `a disposição do Comitê 

Organizador para entrevistas ou cessão de imagens e informações. 

• Quaisquer dúvidas que surjam e que possam não ter sido expressas neste Regulamento 

serão julgadas e decididas pelo Comitê Organizador do Concurso Armazém São Rock; 

• A não-observância dos itens deste Regulamento impedirá a participação da banda nesta 

edição do Festival São Rock; 

• O Comitê Organizador do Concurso será responsável pela organização geral e 

gerenciamento do Concurso São Rock em todas as suas etapas/seletivas, bem como pela 

interação com os integrantes do Júri Especializado e Conselho São Rock; 

• O Comitê Organizador do Concurso é responsável pelo estabelecimento dos prazos e 

condições para participação expostos neste Regulamento, sendo competente ainda para 

a solução de dúvidas e questões omissas que venham a surgir durante esta edição do 

Concurso Armazém São Rock. 

• As decisões do Comitê Organizador são soberanas, irrecorríveis e inapeláveis. 

 

Comitê Organizador do Armazém São Rock 

Brasília DF, 2021 


