
 

 

EDITAL Nº 040/2019 

ABRE INSCRIÇÕES PARA O 3º CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“IMAGENS DA MINHA TERRA” 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO/RS, no uso de suas atribuições legais, que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica municipal informa que: 

 

 

I - Estão abertas as inscrições para o 3º CONCURSO FOTOGRÁFICO “IMAGENS DA 

MINHA TERRA”, Concurso Cultural Amador de Fotografias de Novo Barreiro. 

 

II - O período para as inscrições estará aberto a partir de 30 de setembro 2019 a 22 de 

novembro de 2019 junto a Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal, na Avenida São 

João Batista, nº 415, Novo Barreiro/RS, no horário das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00hs de 

segunda a sexta-feira. 

 

III - Os critérios de escolha e demais regras atinentes ao Concurso obedecerão ao Regulamento, 

que passa a integrar o presente edital para todos os efeitos. 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

A Terceira Edição do Concurso Cultural de Fotografias de Novo Barreiro, tem como 

tema: "Imagens da Minha Terra". O concurso busca coletar imagens, registradas apenas 

por amadores locais sobre o tema proposto com o objetivo de evidenciar as belezas e as 

peculiaridades das paisagens e dos cenários de nosso município. 

 

 

1. Disposições Gerais 

 

1.1 - O 3º concurso “IMAGENS DA MINHA TERRA”, promovido pela Administração 

Municipal de Novo Barreiro, através da Assessoria de Imprensa, está aberto para 

participação, de pessoas de qualquer faixa etária, sendo que os inscritos deverão residir 

no município de Novo Barreiro. 

1.2 - Este concurso objetiva incentivar a prática da fotografia e a divulgação das belezas 

do município em diversos meios de comunicação, bem como no calendário do 

município. 

1.3 - Poderão ser inscritas fotografias registradas em qualquer época que expressem 

paisagens, cenários rurais e urbanos do nosso município e não poderão conter imagens 

de pessoas. 



1.4 - Apenas serão aceitas fotografias que não utilizarem recursos de software para 

melhorias e/ou alterações de imagens, também não serão aceitas cópias, respeitando a 

lei de direitos autorais, evitando o plágio. 

1.5 - A seleção das fotos levará em consideração a veracidade do local, critérios 

estéticos, boa qualidade da imagem e a representação do tema proposto. 

1.6 - Cada inscrito pode participar com até 2 (duas) fotografias e só poderá ser premiado 

uma única vez. 

1.7 - Para participar do concurso é obrigatória a autorização do uso de imagem, a qual 

consta junto à ficha de inscrição. 

1.8 - Para o conhecimento de autoria das fotos, fica valendo a declaração do candidato, 

na ficha de inscrição, não sendo aceitos pseudônimos. 

 

2. Das inscrições 

 

2.1 - As fichas de inscrição poderão ser preenchidas junto ao Departamento de 

Comunicação, de 30 de setembro a 22 de Novembro de 2019. 

 

2.2 - Ao preencher a ficha de inscrição o candidato deverá apresentar documento de 

identificação com foto. 

 

3. Do material 

 

3.1 - Poderão ser enviadas duas fotos digitais com boa qualidade de imagem, devendo 

ser entregues em mídia digital, através de Pen Drive. 

3.2 - Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do 

participante, local de realização e data. Ex: João da Cunha - Linha...(data). 

3.4 - As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente. Nem apresentarem 

interferência eletrônica e/ou montagens, colagens, etc. 

 

4. Da participação 

4.1 - O concurso contempla apenas a categoria amadora sendo que os participantes 

deverão residir no município de Novo Barreiro.  

 

5. Do julgamento 

5.1 - As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pelo Prefeito 

Municipal, formado por profissionais da região, visando à imparcialidade de 

julgamento. 

5.2 - O resultado do concurso será anunciado no mês de Dezembro do corrente ano. 

 

 

 



6. Da premiação 

6.1 - As 12 fotografias selecionadas, pelos jurados, farão parte do Calendário Municipal 

de 2020, com a devida identificação de seu autor. 

 

 

7. Disposições Finais 

7.1 - Ao efetuar a inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras poderá causar, a critério de 

seus organizadores, a desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 

participante. 

7.2 - Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 

fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

7.3 - Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o regulamento deve ser sanada junto 

aos organizadores. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Barreiro/RS, aos 30 dias do mês de setembro de 2019. 

 

 

 

 

EDINALDO RUPOLO ROSSETTO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE 

 

 

DOUGLAS LUIS CONSUL 

ASSESSOR DE IMPRENSA 

 

 


