
         
 
 

8° CONCURSO AMADOR DE FOTOGRAFIAS  
Tema: Esperançar 

 
 

Sobre o Tema:  
 

Como é bom poder estar com aqueles que amamos, poder abraçar, trocar palavras e 
vivenciar momentos.  
Mas se tudo isto nos fosse proibido?   
Se aquilo que tínhamos como rotineiro fosse-nos restringido?  
Nada mais terrível do que não poder fazer aquilo que sempre fizemos. Nossa 
liberdade, como num sopro foi restrita há dias em casa, aulas em ciberespaços, no 
trabalho virtual, atendimentos via aplicativos de nossos telefones, tudo em “rede”. 
Claro todas as medidas eram e ainda são necessárias para a preservação de nosso 
bem mais precioso que é a nossa vida. 
Assim nos encontramos em um espaço de tempo onde de fato “a vida é um sopro”. 
A cada dia que passa buscamos sentidos e meios de se viver em paz consigo 
mesmo, talvez seja a maior das nossas utopias, nos provar a cada momento. Mas 
para nos provarmos devemos ter a cada tempo uma renovação de esperança, de 
vontade de viver para podermos experimentar tudo aquilo que o universo nos permitir. 
Vamos “ESPERANÇAR”, vamos ocasionar e possuir esperança, animar todos 
aqueles em nosso entorno.  
Afinal a vida está ai, o viver demanda atitude e principalmente coragem.  
Sejamos uma plataforma e um meio de propagar a esperança.  
 

Autor: Douglas Barbosa, Agosto de 2021. 

 
 

REGULAMENTO 

 
 

O 8° Concurso de Fotografias de Santo Ângelo é uma promoção da Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo através da Secretaria Municipal da Cultura que tem como 
finalidade incentivar a arte da fotografia e estimular o surgimento de novos talentos, 
neste ano buscando termos esperança a cada amanhecer. 
 
1. Participação 
 
1.1 O concurso é de caráter amador, aberto a qualquer pessoa que tiver interesse. 
1.2 Os participantes precisam ser residentes no município de Santo Ângelo. 
1.3 Não podem participar fotógrafos profissionais (diga-se o profissional que 

desempenha profissionalmente a profissão de fotógrafo com ou sem estúdio), 
funcionários da Secretaria Municipal da Cultura e membros da comissão 
julgadora. 

1.4 As fotos enviadas para o concurso poderão ser coloridas ou em preto e branco. 



 
2. Inscrição 
 
2.1 A inscrição será feita com ficha própria anexa a este regulamento, podendo a 
mesma ser reproduzida. O preenchimento poderá ser, digitado ou manuscrito em letra 
da forma legível. (ANEXAR XEROX DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO) 
2.2 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 27 de setembro de 
2021 à 27 de outubro 2021(17horas), devendo ser entregues em envelope com 
identificação do autor na Secretaria Municipal da Cultura: Centro Municipal de 

Cultura Santo Ângelo Custódio. Rua Três de Outubro, nº 800. Centro. CEP: 98.801-
610. Santo Ângelo, RS.  
2.3 As fotografias deverão ser inéditas e obedecer à temática proposta.  
Parágrafo único- Não serão aceitas fotografias classificadas em outras edições do 

concurso.  
2.4 Os concorrentes poderão inscrever até 03 (três) fotografias, medindo 15x21 cm. 

em papel fotográfico fosco e cópia das fotos via e-mail: 
concursofotografiassantoangelo@gmail.com em formato JPG, colocando no assunto 
do e-mail o “NOME do CONCORRENTE”. (A inscrição somente será efetivada 
quando tiver todos os documentos impressos e o inscrito receber comprovante de 
protocolo de inscrição).  
2.5 Em hipótese alguma nas fotografias “frente e verso” a mesma deve ter 

identificação do autor. Item agravante para desclassificação da fotografia. 
 
3. Seleção e comissão julgadora 
 
3.1 A seleção e premiação das fotografias serão realizadas por uma comissão de 03 a 
05 (cinco) membros, composta por profissionais da área da fotografia e/ou pessoas 
de relevante conhecimento sobre o tema proposto para o concurso. 
3.2 As fotografias deverão retratar uma visão pessoal do autor sobre o tema. 
3.3 Serão observados pela comissão julgadora como critérios para escolha das 
vencedoras, além da fidelidade ao tema, itens como originalidade e criatividade. 
  
4. Premiações e Publicações: 
 
4.1 Os prêmios serão concedidos aos 05 (cinco) primeiros lugares e menção honrosa 

para as próximas 10 (dez) fotografias, num total de 15 (quinze) fotos. As fotos 
selecionadas irão compor uma mostra itinerante e virtual. 
4.2 Somente será aceita manipulação digital básica (ajustes de níveis, contraste, cor e 
saturação), demais alterações acarretarão na desclassificação da fotografia. 
4.3 Serão premiados os cinco primeiros lugares: 
 
1º Lugar : Troféu + R$ 500,00 (Quinhentos Reais) 
2º Lugar : Troféu + R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 
3º Lugar : Troféu + R$ 300,00 (Trezentos  Reais) 
4º Lugar : Troféu + R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta Reais) 
5º Lugar : Troféu + R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta  Reais) 
 
 
Parágrafo Único: Os premiados com valores serão comunicados para se 

cadastrarem como fornecedores junto a Prefeitura Municipal. O pagamento do 

referido prêmio se dará: será realizada na forma de empenho prévio, posterior 
liquidação e pagamento, em um processo de até 35 dias após o cadastro como 
fornecedor. 
 



 
 
 
5. Informações Gerais: 
 
5.1 As fotografias enviadas passarão a fazer parte do acervo da organização do 
concurso, podendo ser utilizadas em materiais publicitários e exposições, sem que 
isto implique em qualquer forma de pagamento ao autor. Porém, em todos os casos 
serão respeitados os devidos créditos de autoria. 
5.2 As decisões de seleção e premiação terão caráter irrecorrível. 
5.3 A utilização de imagem alheia na fotografia é de responsabilidade do autor. No 

caso do autor ser menor de idade, essa responsabilidade será repassado aos seus 
responsáveis. 
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso. 
 
6. Cronograma: 
 

Inscrições: de 27 de setembro de 2021 a 27 de outubro 2021 (17:00hs). 
Divulgação das 15 fotos classificadas: até 09 de novembro (pode ocorrer antes). 
Premiação (divulgação das 05 ganhadoras) e exposição das classificadas: a ser 

definido pela Secretaria (Devido ao real momento que estamos passando causada pela 
pandemia do Covid-19). 

 
7. Informações: 
 
Secretaria Municipal da Cultura 
Rua Três de Outubro, 800. Centro. Santo Ângelo/RS 
Cep: 98801 – 610 
Fone: 55 3312 0184 
E-mail: concursofotografiassantoangelo@gmail.com 
 
 
 
 
REALIZAÇÃO: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concursodefotografiassantoangelo@gmail.com


 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

8° CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DE SANTO ÂNGELO 
 

“Esperançar” 

 
Nome completo:______________________________________________ 

 
RG:___________________________CPF:________________________ 

 
Endereço:__________________________________________________ 

 
E-mail:_____________________________________________________ 

 
Telefone para contato:_________________________________________ 

 
Quantidade de fotos Inscritas (até 3 fotos): __________ 

 
Título das Fotos: 
 
1º ________________________________________________________  
 
2º ________________________________________________________ 
 
3º ________________________________________________________ 

 
 
Declaro verdadeiras as informações prestadas e concordo 
plenamente com o regulamento do 8º Concurso de Fotografias de 
Santo Ângelo. Autorizo o uso das imagens captadas de minha autoria 

para fins de divulgação do concurso, materiais publicitários de 
eventos e exposições promovidos pela Prefeitura Municipal de Santo 
Ângelo, respeitando os devidos créditos de autoria. 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura 

 
 

______________________________ 
Cpf 

 


	REGULAMENTO

