
Concurso fotográfico “Um olhar pela janela” 
 

REGULAMENTO 

1. OBJETIVO 

O concurso fotográfico “Um olhar pela janela” é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São João 

Evangelista através da Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo que visa inspirar os 

evangelistanos a desenvolverem um olhar artístico sobre a sua terra, registrando cenas de localidades 

pertencentes à São João Evangelista de sua escolha, como: paisagens, pontos turísticos, moradias, igrejas, 

prédios, etc. O Concurso será realizado de forma digital e ao participar do concurso, os(as) candidatos(as) 

aceitam as cláusulas e condições aqui presentes, incluindo a autorização de uso da imagem dos trabalhos 

apresentados. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

Poderão participar do Concurso fotográfico “Um olhar pela janela” somente pessoas residentes no 

Município.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 As inscrições serão gratuitas. 

 Qualquer pessoa física* interessada poderá se inscrever, desde que cumpridas as condições do 

regulamento.  * exceto fotógrafos profissionais  

 As crianças e adolescentes poderão participar com autorização de seus responsáveis.  

 Para participar o interessado deverá fotografar um local de sua escolha, no Município de São João 

Evangelista e enviar a foto (01 foto) para o WhatsApp (33) – 98851-9322, no período de 19 de agosto 

de 2021, das 08:00 às 16:00 horas ao dia 31 de agosto de 2021 até as 16 horas. 

 No momento em que enviar a foto, o participante deverá enviar também: 

1-Nome completo 

2- RG 

3- CPF 

4- Comprovante de Endereço  

5-Idade (data de nascimento) 

6-Mencionar o local da foto, título e legenda 

 A foto tem que ser recente, do ano 2021, inédita e autoral*. 
*Caso o participante inscreva uma foto que não seja de sua autoria, caberá apenas a ele arcar com quaisquer consequências 

que sua ação venha ter, inclusive implicações legais, sendo a Secretaria Municipal de turismo e Cultura de São João 

Evangelista isenta de qualquer responsabilidade neste sentido. 

 Será aceito apenas uma (1) fotografia por pessoa, não podendo ser a mesma substituída após o envio 

e a confirmação do recebimento pela Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 



 

 Será permitido apenas uma inscrição por CPF e dentro do prazo estipulado. 

 O envio da imagem será realizado apenas pelo WhatsApp (33) – 38851-9322. 

 A inscrição efetivada não poderá sofrer nenhum tipo de alteração posterior. Isso significa que a 

imagem não poderá ser substituída, tampouco legendas e títulos poderão ser editados. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇOES DAS FOTOGRAFIAS PARTICIPANTES: 

 Formato do arquivo: JPEG 

 A foto poderá ser coloridas ou preto e branco. 

 A foto poderá ser capturada por câmera digital, analógica e/ou pela câmera do celular. 

 Serão permitidos alguns tratamentos básicos: balanço de branco, exposição, contraste, tons de claro e 

escuros, textura, cores, saturação e nitidez. 

 É proibida a manipulação da imagem. Por manipulação de imagem, entende-se qualquer técnica de 

pós-produção que altere o conteúdo original da cena retratada, seja adicionando elemento ou 

removendo parte da fotografia. 

 Estão proibidas fotografias que foram dirigidas ou construídas. 

 

5. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

Serão excluídas do concurso as fotos e inscrições que não respeitem as normas apresentadas neste 

regulamento ou que se enquadrarem nos seguintes casos: 

 Fotografias de localidades não pertencentes à São João Evangelista. 

 Imagem protegida pelas leis da propriedade intelectual ou pelos direitos de privacidade e publicidade. 

 Fotografias que já tenham sido publicada, exibidas em público em qualquer meio de comunicação 

(jornal, livro, revista, internet, etc.), ou que tenham recebido algum prêmio e/ou não sejam de autoria 

do inscrito. 

 Fotografias que contenham obscenidade, ofensa, ato calunioso, difamatório ou proibido por lei. 

 Fotografias inadequadas, com baixa qualidade, descrição insuficiente ou que, por qualquer motivo, 

estejam fora dos padrões exigidos. 

 Membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São João Evangelista e fotógrafos 

profissionais, não poderão participar deste concurso. 

 A pré-seleção das fotos será realizada por meio de Comissão formada por dois fotógrafos profissionais, 

dois artistas locais e um representante do Trilhas do Rio Doce. 

 

 

 

 

 



7. DA SELEÇÃO 

Após o recebimento das inscrições, cada foto passará pela avaliação da comissão julgadora composta por 

dois fotógrafos profissionais, dois artistas locais e um representante do Trilhas do Rio Doce.  

A comissão selecionará 20 (vinte) fotos que irão para votação popular no Facebook oficial da Prefeitura 

Municipal de São João Evangelista no dia 06 de setembro de 2021. As vinte fotos ficarão disponíveis para 

votação do dia 06 de setembro ao dia 11 de setembro às 00:00 horas. 

Os membros da comissão são: 

Zeca Moura – fotógrafo 

Yasmin Campos – fotógrafa 

Eduardo Generoso – artista 

Thomáz Aquino - artista 

Maria Eunice – representante do Trilhas do Rio Doce 

 

 

8. DA VOTAÇÃO 

 Após a seleção, as fotos serão disponibilizadas no Facebook da Prefeitura M. de São João Evangelista 

em 06 de setembro de 2021, quando iniciará o sistema de votação popular.   

 As fotos serão publicadas em ordem alfabética de acordo com o nome do participante (autor) e os 

usuários poderão votar curtindo a foto desejada.  

 Havendo empate, a votação será prorrogada por 24 horas.  

 As 5 fotos mais votadas (com maior número de curtidas) serão premiadas.  

 

9. DO RESULTADO 

O resultado final será publicado, no dia 12/09/2021 nas redes sociais da Prefeitura Municipal de São João 

Evangelista às 15 horas.  

 

10. DA PREMIAÇÃO: 

1° lugar – R$ 1.000,00 

2° lugar – R$ 500,00 

3° lugar – R$ 300,00 

4° lugar – R$ 200,00 

           5° lugar – R$ 100,00 

 
       11. DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 
 
 A premiação será entregue no dia 14 de setembro de 2021 (terça-feira) na Secretaria de Meio 

Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

 O prêmio é pessoal e intransferível.  



 Será considerado ganhador apenas o titular da foto, identificado no momento do envio das fotos, via 

WhatsApp.  

 Se por ventura os ganhadores não estiverem no Município quando da entrega do prêmio, os mesmos 

poderão requerer o prêmio no prazo máximo 10 dias úteis junto à Secretaria de Meio Ambiente, 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

 

 

 

12. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todos os participantes declaram estar cientes do presente regulamento e concordam com todos os seus 

termos e condições. 

As pessoas premiadas autorizam a utilização de suas imagens, sem ônus e sem necessidade de notificação 

ou permissão. 

Todas as fotografias inscritas no concurso integrarão um banco de imagens da Secretaria de Meio 

Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e poderão ser utilizadas em suas campanhas, ressalvado o 

compromisso de indicação da autoria do material. Reservando-se ainda o direito de realizar a edição das 

imagens para sua utilização, como cortes e edições nas cores, brilho, exposição, etc. 

As imagens não são para fins de comercializadas, entretanto, em eventual situação neste sentido, a 

organização encaminhará o valor auferido ao autor da imagem.  

Os casos omissos serão resolvidos pela. Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

Qualquer dúvida sobre o presente concurso ou sobre o regulamento devem ser encaminhadas ao e-mail: 

smma@sje.mg.gov.br 

Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, 

ficando, ainda, sujeitos à responsabilização civil e criminal. 

A inscrição implica em aceitação e concordância com todos os itens deste regulamento. O não 

cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará exclusão/desclassificação das fotografias 

inscritas e, consequentemente, do respectivo participante. 

 

São João Evangelista, 19 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Secretaria de Meio Ambiente, Cultura,  

Esporte, Lazer e Turismo. 

mailto:smma@sje.mg.gov.br


 

 

 


