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Sobre 
Seletiva para contratação de um novo artista para fazer parte do casting de 2020 e 2021 do 
selo da PlugAi. 

Participantes 
Poderão participar da seletiva bandas, artistas solo, duplas ou trios, de diferentes estilos 
musicais, que tenham sua base em uma das três regiões abaixo: 
 

● Santos e Região da Baixada Santista 
● ABC Paulista 
● São Paulo capital 

 
Inscritos de outras regiões serão avaliados independentemente, mas não participam da 
seletiva. 
 
Artistas ou integrantes menores de 18 anos, devem ter autorização do seu responsável 
para a assinatura do contrato, caso seja selecionado. 

Inscrição 
A inscrições serão feita online, através de link disponibilizado no site www.plugai.com.br e 
além das informações de identificação e contato, o trabalho artístico deverá ter um link de 
uma música autoral executada ao vivo.  
 
Observação: Não será avaliada a qualidade da gravação e sim a execução, harmonia, 
melodia e letra. 

Seletivas 
As seletivas ocorrerão em 6 etapas durante 6 meses, avaliadas pelos produtores, artistas e 
parceiros da PlugAi, além da participação do público. O voto do público não é decisivo, 
mas servirá como termômetro para conhecer a relação do trabalho artístico e o público, 
assim como a empatia com nossa audiência e seguidores com selecionado. 
 

1. Inscrições 
2. Audições 
3. Eliminatórias Santos e Região da Baixada Santista 
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4. Eliminatórias ABC Paulista 
5. Eliminatórias São Paulo 
6. Final 

Inscrições 
Durante todo o mês de Janeiro serão recebidas as inscrições das 3 regiões. 

Audições 
A partir do mês de Fevereiro serão feitas as audições, com cinco selecionados de cada 
região, no estúdio da PlugAi em Santos. Durante a audição serão feitas apresentações ao 
vivo e incluindo repertório inédito.  

Eliminatórias de Santos e região da Baixada Santista  
Nas três primeiras semanas do mês de Março serão apresentados os três selecionados da 
região e na quarta semana abertura para a escolha da audiência. No dia 31 será anunciado 
o finalista da região. 

Eliminatórias do ABC Paulista 
Nas três primeiras semanas do mês de Abril serão apresentados os três selecionados da 
região e na quarta semana abertura para a escolha da audiência. No dia 30 será anunciado 
o finalista da região. 

Eliminatórias de São Paulo Capital 
Nas três primeiras semanas do mês de Maio serão apresentados os três selecionados da 
região e na quarta semana abertura para a escolha da audiência. No dia 31 será anunciado 
o finalista da região. 

Final 
No mês de Junho serão realizados Live com os finalista em uma ou mais redes sociais da 
PlugAi e um evento com apresentação ao vivo dos finalistas e convidados, para o anúncio 
do selecionado e assinatura do contrato. 
 
O show terá local e horário divulgados posteriormente pela produção e dará aos finalistas 
direito a acompanhantes e ingressos com descontos para seus convidados. 
 
Cada finalista terá direito a apresentação ao vivo de 4 músicas autorais, para avaliação final 
com os produtores, onde serão avaliados: 
 

● Eficiência na execução 
● Organização e pontualidade 
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● Interação com o público 
 

Contrato 
O selecionado terá um contrato de 12 meses com a PlugAi que dará direito a: 
 

● Produção, gravação e lançamento de 2 singles e um EP 
● Planejamento de marketing  
● Gestão de carreira e agenciamento 

 
O contrato dará ao selo os direitos de: 

● Produção fonográfica nos direitos conexos dos fonogramas cadastrados na 
ABRAMUS junto ao ECAD. 

● Produção de produtos de merchandising do selecionado  
● 60% dos valores arrecadados através das plataformas digitais, lucros das vendas 

ou contratos de merchandising e endorsement  
● 20% dos lucros das vendas de merchandising de produção própria ou de terceiros 
● 60% dos lucros das vendas de merchandising de produção do selo 
● 20% dos valores de contratos de endorsement e/ou marketing celebrados durante 

o contrato com o selo 
● 20% dos valores de contratos ou bilheteria de shows celebrados durante o contrato 

com o selo 
● 20% dos direitos de imagem de cada integrante 

 

Custos 
Todos os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação, se necessário para cada 
participante, seja nas audições ou nas apresentações, será de responsabilidade do próprio 
participante, sem qualquer responsabilidade por conta da produção. 
 

Direitos 
A PlugAi poderá utilizar qualquer material produzido durante o processo de seleção, para 
divulgação, sem custo algum, desde que não fira nenhum direito autoral do participante. 
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