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REGULAMENTO 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Alusivo aos 56 anos de Emancipação Político Administrativa de Angelina 

“Minha Bela e Doce Angelina” 

 

 

 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 O I Concurso de Fotografia em comemoração aos 56 anos de Emancipação Político 

Administrativa de Angelina, com o tema: “Minha Bela e Doce Angelina”, tem como 

objetivos reunir imagens que representem as belezas naturais e as doçuras do município 

de Angelina, aumentar o acervo fotográfico de equipamentos, atrativos e recursos 

turísticos, podendo ser utilizado em matérias para divulgação da nossa cidade; 

registrar através do arquivo fotográfico as mudanças que a cidade vem passando durante 

os últimos anos. 

 

2. DO TEMA 

 

2.1 Os participantes deverão desenvolver o tema “Minha Bela e Doce Angelina” como 

principal elemento de composição de seus trabalhos, explorando as possibilidades 

criativas e estéticas, de acordo com olhar e interpretação particulares.  
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2.2 As fotos deverão registrar quaisquer elementos relacionados às belezas naturais e 

doçuras de Angelina. 

 

3. DAS CATEGORIAS 

 

3.1. O concurso abrange duas categorias:  

3.1.1 Profissional: exclusiva para fotógrafos profissionais.  

3.1.2 Amador: aberta a toda a sociedade.  

 

4. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

4.1 Inscrições: de 13 de novembro a 27 de novembro de 2017.  

4.2 Entrega das fotos em meio digital e impresso juntamente com a ficha de inscrição, 

até o dia 27 de novembro, às 16h30min, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto. 

4.3 Divulgação dos vencedores, premiação e apresentação das fotos vencedoras na Noite 

Cultural, no dia 06 de dezembro de 2017, às 19h00min. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

5.1 Cada participante poderá inscrever no máximo 3 (três) fotografias coloridas.  

5.2 Cada participante poderá se inscrever em apenas uma categoria. Em caso de 

duplicidade de inscrição, o participante será automaticamente eliminado do concurso.  

5.3 Para a inscrição, o participante deverá entregar/encaminhar até a data limite de 

inscrição:  

I - Ficha de Inscrição em que constará, entre outras informações, o nome do fotógrafo, 

título da obra e local/ período em que a imagem foi captada.  

II - Uma cópia impressa da foto inscrita no tamanho 20x25cm, sem moldura ou qualquer 

outro suporte, ou qualquer tipo de identificação do autor;  
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III -  Uma mídia digital DVD ou CD contendo o arquivo com a foto em formato TIFF ou 

JPG e, no mínimo, 12 (doze) megapixels de resolução.  

5.4 O material deverá ser acondicionado em envelope lacrado, a ser entregue ou 

encaminhado via postal (sob registro) para o seguinte endereço:  

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

Rua Manoel Lino Koerich, 80 – Centro Angelina/SC. 

5.5 Não serão aceitas inscrições de montagens fotográficas.  

5.6 As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, enquadramento ou outro 

que não caracterize fotomontagem.  

5.7 Não serão aceitas fotos que já tenham vencido outro concurso, interno ou externo, 

ou que tenham integrado exposição.  

5.8 As fotografias entregues deverão ser isentas de marcas que identifiquem o autor. 

5.9 As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário próprio 

(Ficha de Inscrição) / assinatura do Termo de Responsabilidade (Anexo I), bem como da 

Autorização de Uso de Imagem (Anexo II), disponíveis para impressão no site da 

Prefeitura Municipal de Angelina. 

5.10 Todos os trabalhos inscritos poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em 

publicações, programas e eventos do interesse da Prefeitura Municipal e Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura e Desporto de Angelina, desde que citada a autoria, 

independentemente de qualquer remuneração, pagamento, autorização ou licença de seus 

autores.  

5.11 Ao enviar a ficha de inscrição à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e 

Desporto de Angelina, o autor estará autorizando a utilização do seu trabalho na forma 

acima descrita, sem qualquer tipo de compensação ou indenização.  

5.12 Ao inscrever-se, o autor aceita, explicitamente, o presente Regulamento, assim 

como reconhece a soberania da Comissão Julgadora do Prêmio.  

5.13 A responsabilidade legal por eventuais processos judiciais relacionados às 

fotografias inscritas é exclusiva dos autores da inscrição, eximindo-se a Prefeitura 
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Municipal e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Desporto de Angelina de 

qualquer responsabilidade.  

 

6. DA SELEÇÃO 

 

6.1 As fotografias serão selecionadas e premiadas por uma Comissão Julgadora, à ser 

nomeada pela Prefeitura Municipal.  

6.2 A Comissão Julgadora não terá acesso aos nomes dos candidatos previamente, nem 

durante o julgamento das fotos, mas somente após o resultado.  

6.3 As fotografias serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: técnico 

(definição, contraste, brilho, saturação e iluminação); estético (equilíbrio, 

composição e enquadramento) e intrínseco (impacto, criatividade, singularidade e 

percepção).  

6.4 Serão premiadas as 02 (duas) melhores fotografias inscritas em cada categoria, 

totalizando 04 prêmios.  

6.5 A divulgação do resultado será feita por meio dos veículos de comunicação interna 

e externa da Prefeitura Municipal de Angelina, em dezembro de 2017. 

 

7  DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 . Serão desclassificados os trabalhos que:  

I - apresentarem rasuras ou defeitos;  

II - utilizarem imagens registradas/identificadas;  

III - utilizarem imagens com montagens;  

IV - utilizarem imagens de fotos inscritas em outros concursos;  

V - utilizarem imagens de natureza apelativa, violenta e/ou preconceituosa;  

VI - apresentarem textos (identificação, data, entre outros) inseridos digitalmente 

e/ou manualmente. 

 



                      ESTADO DE SANTA CATARINA 
                      PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA 
                      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E  DESPORTO 

 

8. DA PREMIAÇÃO 

 

8.1 Os autores das duas melhores fotografias da categoria Profissional receberão como 

prêmios: 

8.1.1 - 1º lugar – terá a foto premiada estampada no portal de entrada de Angelina, 

além de receber medalha de mérito fotográfico, comemorativo aos 56 anos de emancipação 

de Angelina e receberá 01 Câmara Fotográfica (Doada pela Associação dos Amigos de 

Angelina - ANGELMIGOS) 

 

8.1.2 - 2º lugar –  terá a foto premiada estampada no portal eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Angelina; além de receber medalha de mérito fotográfico 

comemorativo aos 56 anos de Angelina. 

 

8.2 Os autores das duas melhores fotografias da categoria Amador receberão como 

prêmios: 

8.2.1 - 1º lugar – terá a foto premiada estampada no portal de entrada de Angelina, 

além de receber medalha de mérito fotográfico comemorativo aos 56 anos de emancipação 

de Angelina e receberá 01 Câmara Fotográfica (Doada pela Associação dos Amigos de 

Angelina - ANGELMIGOS) 

8.2.2 - 2º lugar – terá a foto premiada estampada estampando no portal eletrônico 

oficial da Prefeitura Municipal de Angelina, além de receber medalha de mérito 

fotográfico comemorativo aos 56 anos de Angelina. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Das decisões da comissão julgadora não caberão recursos.  

9.2 Os trabalhos enviados não serão devolvidos.  

9.3 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  
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9.4 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os 

itens deste Regulamento. 

9.5 A liberação de imagem e dados dos participantes serão autorizados no ato da 

inscrição no concurso. Podendo ser usados em todos os veículos de comunicação, 

concedendo seus direitos de uso à Comissão Organizadora. Obedecendo ao que está 

previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990).  

9.6 O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a 

critério dos organizadores do concurso, a desqualificação da fotografia inscrita e, 

consequentemente, do respectivo participante. 

9.7 É vedada a participação dos membros da Comissão Julgadora. 

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

Rua Manoel Lino Koerich, 80, Centro, Angelina – Santa Catarina  

Telefone: (48) 32741155 

E-mail: educaoangelina@angelina.sc.gov.br 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Alusivo aos 56 anos de Emancipação Político Administrativa de Angelina 

“Minha Bela e Doce Angelina” 

1. Categoria  

( ) Profissional ( ) Amador  

2. Identificação do autor  

Nome: _______________________________________________________________________________ 

RG: ____________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço:_________________________________ Bairro:______________________ 

Cidade:__________________ E-mail:____________________________________________________ 

Telefone residencial: (__)_________________ Telefone celular: (__)___________________  

3. Informações sobre a imagem  

Imagem 1  

Título: _____________________________________________________________________________ 

Local onde foi fotografada: ________________________ Data:___________________________ 

Imagem 2 

Título: _____________________________________________________________________________ 

Local onde foi fotografada: ________________________ Data:___________________________ 

 Imagem 3  

Título: _____________________________________________________________________________ 

Local onde foi fotografada: ________________________ Data:___________________________ 

 

 Ao assinar a ficha, o candidato declara estar ciente dos itens que prevê o 

regulamento do concurso. 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Candidato  

RG/CPF: __________________________ 
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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E FOTO 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Alusivo aos 56 anos de Emancipação Político Administrativa de Angelina 

“Minha Bela e Doce Angelina” 

 

Nome: __________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade:__________________________________________________________________________ 

Estado Civil: __________________________________________________________________________ 

Profissão: ____________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________ Cidade:__________________________________________ 

Estado: ______________________________ CEP:____________________________________________ 

RG:____________________________ CPF____________________________________________________ 

Tel. Res. ________________________ Tel. Cel.__________________________________________ 
 

 

AUTORIZO  o uso de minha imagem e/ou foto de minha autoria inscrita no I Concurso 

de Fotografia, alusivo ao 56 anos de Emancipação Político Administrativa de Angelina 

Minha Bela e Doce Angelina” à ser exposta, veiculada e reproduzidos em publicações, 

programas e eventos do interesse da Prefeitura Municipal de Angelina e Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura e Desporto de Angelina, desde que citada a autoria, 

independentemente de qualquer remuneração, pagamento, autorização ou licença de seus 

autores.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou 

número de utilizações. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem 

ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.  

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Candidato  

RG/CPF: __________________________ 

 

Angelina, ____/____/______ 


