
 

EDITAL 004/2018 
PROJETO SEXTA ÀS SEIS 2018 

 
ATA DE SELEÇÃO 

 
 Aos 25 dias do mês de abril de 2018 foi realizada a seleção do Projeto Sexta às Seis 2018 - 
Edital 004/2018, iniciativa da Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Fundação Municipal de 
Cultura. Participaram da comissão avaliadora os músicos Douglas Passoni de Oliveira, Francismar 
Rodrigues de Oliveira e Rafael Dalalibera Rauski. Como consta na homologação das inscrições, 
publicada na edição 2.295 do Diário Oficial do Município, de 19 de abril de 2018, foram inscritas 94 
bandas, sendo que apenas a banda Alisson Camargo & Banda teve sua inscrição indeferida (item 1.6 
do edital). Sendo assim, a comissão avaliou às cegas as 93 gravações enviadas, julgando os quesitos 
de qualidade técnica da execução, sendo notas conferidas para arranjo, harmonia, timbre e afinação. 

Foram premiadas as seguintes bandas, por ordem alfabética, sendo suas respectivas 
suplentes, por ordem de classificação: 

 
BANDA SITUAÇÃO 

Beltane Selecionada 

Bitch Box Selecionada 

Dinossauros Blues Band Selecionada 

FNM Selecionada 

Gafanhoto Selecionada 

Grooverkill Selecionada 

Guilherme Santos & Banda Selecionada 

Halef Santos, Ronaldo Costa & Banda Selecionada 

Jamp Selecionada 

Jerimoon Selecionada 

J-Rod Selecionada 

Juliano Carneiro & Banda Selecionada 

MUM Selecionada 

Musik Machine Selecionada 

Por @kaso Selecionada 

Silvio Prandel Selecionada 

Streides Selecionada 

Turtle River Selecionada 

Vamo Selecionada 

West Hill Selecionada 
Garagem 1040 1ª Suplente 
Sevastra 2ª Suplente 
Zé Moreira Band 3ª Suplente 
Defame 4ª Suplente 
Dona Pola 5ª Suplente 



 

As bandas Ursos Caipiras e Vinil 45 foram desclassificadas por enviarem o mesmo arquivo de 
áudio para avaliação. A banda Solana foi desclassificada por enviar arquivo de áudio corrompido, 
impossibilitando a avaliação.  

Seguindo o disposto no edital, nos itens 3.5 e 3.6, a ordem de apresentação será decidida 
através de sorteio público, a ser realizado no dia 03 de maio de 2018, às 19h, no Centro de Música 
(Conservatório Maestro Paulino - Rua Frederico Wagner, 150). Todos os grupos, conjuntos e bandas 
(selecionados e suplentes) deverão estar representados no dia e horário do sorteio, levando à 
exclusão dos que não tiverem representantes presentes. Não serão tolerados atrasos, sendo 
desclassificados aqueles que não respeitarem o horário. Caso algum grupo, conjunto ou banda não 
leve representante no dia do sorteio público, será chamado, automaticamente, o suplente para 
ocupar a vaga deixada. Cada banda selecionada (e que esteja presente no dia do sorteio público) 
receberá um prêmio no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) após sua completa 
participação no projeto Sexta às Seis 2018. Nada mais havendo a tratar, eu, Hayssa Kattia Viana, 
secretária ad hoc, lavrei a presente ata para todos os fins legais, que vai assinada por mim e pelos 
avaliadores. 
 

 
Ponta Grossa, 30 de abril de 2018. 
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FRANCISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 
 
 
 
 
 

RAFAEL DALALIBERA RAUSKI 
 


