
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO  

COMEMORAÇÕES AOS 69 ANOS DE ITAPURANGA  

 

REGULAMENTO 

 

 1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O Concurso Fotográfico da Prefeitura de Itapuranga faz parte das comemorações 

dos 69 anos de Itapuranga, tem como tema “Cliques da Memória Afetiva de Itapuranga”, 

será regido pelo presente Edital, e visa premiar fotos, nas categorias histórica, amadora 

e amadora juvenil, relacionadas ao patrimônio local, pessoas, comunidades e o nosso 

território, o município de Itapuranga. O assunto fotografado pode ser diverso, como: 

paisagens urbanas ou naturais, pessoas, famílias e monumentos que possam registrar 

as memórias afetivas dos itapuranguenses.  

1.2 O Concurso Fotográfico tem como finalidade incentivar a produção de imagens 

fotográficas, valorizar talentos da fotografia registrando e comunicando testemunhos 

materiais e imateriais que contribuam para o conhecimento do território e da história de 

Itapuranga. 

2 – DA COORDENAÇÃO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO 

2.1 A Coordenação do Concurso Fotográfico ficará sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo que designará por meio de Portaria a Comissão 

Julgadora que será composta por cinco profissionais entre servidores da Prefeitura de 

Itapuranga e convidados das áreas fins.  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 Poderão concorrer apenas fotografias tiradas em território Itapuranguense, por meio 

de qualquer técnica fotográfica e com qualquer arranjo cromático ou instrumento de 

captura de imagem, tais como: câmera fotográfica digital ou analógica, dispositivo 

fotográfico de celular, entre outros.  

3.2 A técnica para a criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos 

complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, dentre outros.  

3.3 As fotografias deverão ser enviadas exclusivamente por meio de formulário 

eletrônico disponível no sítio eletrônico www.itapuranga.go.gov.br/concursofotografico e 

deverão adequar-se aos seguintes parâmetros e requisitos: 

a) ineditismo: entende-se por inédita a fotografia pertencente ao 

autor/proprietário e que nunca tenha sido premiada ou agraciada com menção 

honrosa em outro concurso;  



b) formato digital: as fotografias deverão ser enviadas em arquivo digital, 

extensão .JPG, resolução mínima de 72dpi, largura mínima de 1 mil pixels e 

tamanho máximo de 25 megabytes;  

c) consentimento de titulares de dados: as fotografias em que figurem pessoas 

naturais identificadas ou passíveis de identificação, deverão ser inscritas 

acompanhadas de documento firmado por referida pessoa ou pessoas em que 

autoriza o uso de sua imagem para os fins previstos neste regulamento, 

conforme (Anexo II).  

3.4 Serão excluídas do Concurso Fotográfico as fotos que não respeitarem as normas 

apresentadas neste regulamento e/ou que se enquadrarem nos seguintes casos:  

a) Imagem protegida pelas leis de propriedade intelectual ou pelos direitos de 

privacidade e publicidade;  

b) Imagem cujo conteúdo estimule violência, a prática de crimes ou que incitem 

ódio, preconceito, discriminação e/ou nudez;  

c) Fotografias inadequadas, com baixa qualidade, descrição insuficiente ou que, 

por qualquer motivo, estejam fora dos padrões exigidos neste regulamento;  

d) As fotografias poderão ser editadas, porém devem ser, necessariamente, 

trabalhos feitos a partir de uma fotografia original.  

3.5 O descumprimento de qualquer um dos parâmetros e requisitos elencados no item 

3.4 constitui causa para a não homologação da inscrição pela instituição executora do 

Concurso Fotográfico. 

 3.6 No ato de inscrição, o candidato atestará ser a fotografia de sua autoria, bem como 

a autenticidade de quaisquer documentos de juntada necessária, em especial no que 

se refere à letra “c” do item 3.3. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições ao Concurso Fotográfico serão realizadas no período de 17 de 

novembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, exclusivamente pelo sítio eletrônico 

www.itapuranga.go.gov.br/concursofotografico. 

4.2 A participação no Concurso Fotográfico é facultada a qualquer pessoa natural e/ou 

residente no Município de Itapuranga, sendo vedada a inscrição de servidores da 

Prefeitura de Itapuranga e dos membros de sua Comissão Julgadora.  

4.2.1. Os menores de 18 (dezoito) anos poderão se inscrever e participar do Concurso 

Fotográfico, mediante apresentação do termo de autorização de seu responsável legal, 

conforme Anexo III do Regulamento.  

4.3 As inscrições para participação no Concurso Fotográfico são gratuitas.  

4.4 Na inscrição, o concorrente preencherá os seguintes campos obrigatórios de 

identificação, além de enviar a fotografia com a qual participará do certame:  

a) Nome completo do(a) concorrente; 

b) Endereço residencial completo; 



 

c) Número de CPF; 

d) Número de telefone; 

e) Correio eletrônico (e-mail); 

f) Título da foto; 

g) Fotografia produzida pelo concorrente, com título; 

h) Pequeno resumo da imagem com no máximo 300 caracteres, com descrição 

do momento, local, data e horário em que foi tirada, objetivo da imagem e tipo 

de equipamento empregado para a realização; 

i) O nome do arquivo da foto deverá ser o nome do candidato e o título da foto, 

tendo como exemplo: nomedofotografo_titulodafoto.jpeg.  

j) Os Anexos I, II e III, deverão ser baixados do site do Concurso Fotográfico, 

preenchidos, assinados, digitalizados em pdf e inseridos no site no ato da 

inscrição.  

4.5 Os candidatos poderão inscrever-se em apenas uma categoria.  

4.6 Não serão aceitos pseudônimos (apelido).  

4.7 As informações fornecidas no formulário de inscrição serão validadas pela Comissão 

Organizadora e, caso sejam confirmadas como não verdadeiras, o participante será 

desclassificado. 

 4.8 Serão desclassificados também todos os participantes que não enviaram todas as 

informações solicitadas no formulário. 

 

5 – DAS CATEGORIAS  

5.1 O Concurso Fotográfico é dividido em 3 categorias sendo, Histórica, Amador e 

Amador juvenil, em que o participante terá a oportunidade de registrar o próprio ponto 

de vista, dentro do tema proposto “Cliques da Memória Afetiva de Itapuranga” - uma 

investigação sobre o patrimônio local, famílias, comunidades e o nosso território, por 

meio de perspectivas diferentes e criativas, sobre a cultura e natureza Itapuranguense.  

5.2 A categoria é de livre escolha do concorrente, diferenciando-se apenas pelo nível 

de técnica esperada em cada uma delas.  

a) Por “Histórica” entende-se por registros de fotos antigas que trazem a 

memória afetiva do passado, bens materiais e imateriais, de valor histórico 

cultural. 

b) A categoria “Amador” é destinada para aqueles que têm como passatempo, 

detém pouco e/ou nenhum conhecimento técnico de fotografia. 

c) Por “Amador Juvenil” destinada para aqueles com idade entre 12 e 15 anos. 



6 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 A Comissão Julgadora seguirá os seguintes critérios para avaliação das fotografias, 

numa pontuação total de 10 (dez) pontos.  

a) Adequação à proposta do concurso - estar de acordo com as condições 

descritas no concurso (critério de permanência no concurso): 4 (quatro) pontos;  

b) Apropriação de conceitos artísticos – originalidade na abordagem do tema, 

destacando os elementos artísticos e estéticos: 3 (três) pontos;  

c) Qualidade técnica da foto – escolha e uso dos elementos visuais, adequação 

dos elementos e materiais utilizados na composição da fotografia: qualidade da 

foto, nitidez, foco, exposição de luz, enquadramento, contrastes de cor/sombra, 

texturas, visual, formas etc: 3 (três) pontos; 

 

7 – DAS ETAPAS DO CONCURSO FOTOGRÁFICO 

7.1 O Concurso Fotográfico será realizado em cinco etapas:  

I - Inscrição: etapa na qual se promoverá a divulgação do Regulamento no sítio 

eletrônico www.itapuranga.go.gov.br/concursofotografico e em outros veículos de 

comunicação, bem como serão recebidas as inscrições dos candidatos;  

II - Pré-avaliação: a Coordenação do Concurso Fotográfico avaliará a adequação das 

inscrições às disposições deste Regulamento, cabendo a desclassificação em caso de 

sua não observância, formal ou material;  

III - Avaliação e Julgamento:  

a) a Comissão Julgadora analisará individualmente, e por critério de pontuação, 

irá definir acerca da classificação final das 03 (três) fotografias com maior 

pontuação, por categoria. Caso haja empate técnico haverá uma nova votação 

para o desempate das fotos concorrentes;  

b) a Coordenação do Concurso ficará responsável pela divulgação do resultado 

do Concurso;  

IV - Publicação do Resultado: a publicação do resultado final do concurso ocorrerá nas 

redes sociais e site oficial da Prefeitura de Itapuranga;  

V - Premiação: etapa final em que haverá a entrega dos prêmios, prevista para as 

comemorações dos 69 anos de Itapuranga.  

 

8 – DA PREMIAÇÃO  

8.1 Serão premiadas as 3 (três) fotografias com maior pontuação de cada categoria, 

cumpridos os requisitos estabelecidos no item 3 deste Regulamento.  

8.2 As premiações serão distribuídas nas seguintes categorias:  

a) Categoria Histórica:  

1º lugar – R$ 600,00 

2º lugar – R$ 300,00 

http://www.itapuranga.go.gov.br/
http://www.itapuranga.go.gov.br/


3º lugar – R$ 200,00  

b) Categoria Amador:  

1º lugar – R$ 500,00 

2º lugar – R$ 200,00 

3º lugar – R$ 100,00  

 

b) Categoria Amador Juvenil:  

1º lugar – R$ 500,00 

2º lugar – R$ 200,00 

3º lugar – R$ 100,00  

 

8.3 O participante só poderá ser premiado uma única vez. 

8.4 A entrega dos prêmios será feita presencialmente na semana do Aniversário do 

Município. 

8.5 Serão publicadas no site da Prefeitura de Itapuranga os trabalhos vencedores, 

inclusive com os respectivos nomes de seus autores no formato de um catálogo digital 

nas comemorações dos 69 anos de Itapuranga.  

8.6 As fotografias participantes farão parte de uma exposição permanente “Cliques da 

Memória Afetiva de Itapuranga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu __________________________________________________________________, autorizo 

A Prefeitura de Itapuranga a utilizar a imagem da foto 

___________________________________________________________________ na 

divulgação de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos, havendo 

plena concordância na cessão de direitos patrimoniais da imagem. O material é de minha 

autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado. Por meio desta autorização, eu libero a 

Prefeitura de Itapuranga, acima citada, seus representantes legais ou fornecedores, de futuros 

processos e queixas por violação de privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia 

ter em relação a tal produção.  

Concurso Fotográfico  “Cliques da Memória Afetiva de Itapuranga” - uma investigação sobre o 

patrimônio local, famílias, comunidades e o nosso território.  

NOME:  

ENDEREÇO: / 

E-MAIL:  

TELEFONE:  

DATA DE NASCIMENTO:  

CPF:  

LOCAL E DATA:  

ASSINATURA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PESSOAL  

Eu __________________________________________________________________, autorizo 

expressamente a Prefeitura de Itapuranga a utilizar a imagem pessoal captada no trabalho 

intitulado “(nome do trabalho)” 

_____________________________________________________________________________, 

regularmente inscrito no Concurso Fotográfico Cliques da Memória Afetiva de Itapuranga. 

Concurso Fotográfico da Prefeitura de Itapuranga, para todos os fins definidos no respectivo 

regulamento do concurso, por meio desta autorização, eu libero a Prefeitura de Itapuranga, 

acima citada, seus representantes legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por 

violação de privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia ter em relação a tal 

produção. 

Concurso Fotográfico “Cliques da Memória Afetiva de Itapuranga - uma investigação sobre o 

patrimônio local, famílias, comunidades e o território”. 

NOME:  

ENDEREÇO:  

E-MAIL:  

TELEFONE:  

DATA DE NASCIMENTO:  

CPF:  

LOCAL E DATA:  

ASSINATURA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MENOR E USO DE IMAGEM 

Eu, (nome completo) ____________________________________________________, 

(nacionalidade) ________________________________, (estado civil) 

_________________________________________, (profissão) 

_________________________________________, titular da cédula de identidade RG 

n°______________________ e CPF n°____________________, como responsável legal do 

menor abaixo referido, AUTORIZO EXPRESSAMENTE a participação do menor (nome completo) 

_____________________________________________________________________________, 

sob CPF de nº ________________________, com data de nascimento em __________________ 

e _________ anos de idade, a participar do - Concurso Fotográfico da Prefeitura Cliques da 

Memória Afetiva de Itapuranga . Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e 

qualquer material publicitário (como fotos, filmagens e outros modos de apresentação) 

destinado à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno da comunicação do 

concurso fotográfico. A divulgação da imagem darse-á por mídia em geral, escrita, falada, 

televisiva ou eletrônica, de difusão e transmissão, por qualquer meio de comunicação, dentre 

os quais citam-se, em rol meramente exemplificativo: rádio, televisão, rede de computadores 

(internet ou intranet), obras multimídias, home page, jornais, revistas, boletins, apostilas, 

livros/livretos, folhetos, folders, cursos de treinamento, seminários, anúncios, peças 

publicitárias impressas ou audiovisuais, CDROM, ilustração de programa de computador, vídeo, 

catálogo, etc. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo o território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, 

em destaque: menção ao evento no sítio eletrônico da Prefeitura de Itapuranga. O presente 

instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e 

irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem 

integralmente os termos e condições aqui estipuladas. Por esta ser a expressão da minha 

vontade, declaro que autorizo o uso de imagem e a participação do menor acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e 

assino a presente autorização. 

Cidade: ___________________, _______ de________________ 2022.  

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

FASES/ETAPAS DATAS/PERÍODO 

Lançamento 17/12/2022 

Inscrições 17/12/2022 a 01/01/2023 

Julgamento Técnico 02/01/2023 a 03/01/2023 

Divulgação do Resultado 03/01/2023 

Entrega de Premiação 06/01/2023 

 


