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1- O CONCURSO: 

 

1.1- O concurso fotográfico “Pouso Novo e Seus Encantos” é promovido pela Prefeitura 

Municipal de Pouso Novo, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e tem caráter 

exclusivamente cultural, tendo como objetivo primordial valorizar nossa terra e divulgar as 

belezas de Pouso Novo, bem como nossa cultura, tão rica e atrativa.  

1.2. O Concurso Fotográfico “Pouso Novo e Seus Encantos” tem como tema “Pouso Novo, 

minha terra”. O mesmo contempla fotografias com os cenários que melhor representem o nosso 

município, suas belezas naturais e sua cultura. 

1. 3. O concurso terá as inscrições abertas no período de 28 de abril a 30 de junho de 2021.  

 

  

2- PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 O concurso é aberto somente para fotógrafos amadores, sem limite de idade; 

2.2 será aceita a participação de menores de 18 anos, mediante autorização expressa por 

escrito e representados pelos pais ou responsável legal; 

2.3. Os participantes devem residir em Pouso Novo/RS; 

 

3- DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

 

3.1 - Serão aceitas inscrições a partir de 28 de abril de 2021. O encerramento das inscrições 

se dará às 23h59 (do horário oficial do Brasil, Brasília GMT -3), do dia 30 de junho de 2021. 

(11:59 PM – UTC -3). 

3.2-  - As inscrições serão feitas única e exclusivamente pela internet, estando o edital 

disponível no site da Prefeitura Municipal de Pouso Novo. As inscrições deverão ser enviadas 

ao e-mail exclusivo do concurso : concursofotograficopn@gmail.com 

3.3- A inscrição implica na aceitação dos termos deste regulamento. 

3.4- Para se inscrever o candidato deverá preencher a ficha em anexo, imprimi-la, assina-la 

e enviá-la por e-mail, juntamente com a imagem que concorrerá ao prêmio.  

3.5- Nos casos em que se fizer necessário o “Termo de autorização de uso de imagem”, este 

será de responsabilidade do fotógrafo, devendo permanecer sob seus cuidados.  
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3.6- Os inscritos ou seus representantes legais são os únicos responsáveis pela qualidade 

visual e de conteúdo dos arquivos, assim como pelas informações enviadas e devem estar 

cientes de que disso dependerá a avaliação dos projetos. 

3.7-Cada participante poderá inscrever no máximo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3 (três) trabalhos por categoria. 

3.8- As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão 

automaticamente desclassificadas, durante o processo de triagem. 

3.9 - Uma vez realizada a inscrição não poderão ser alteradas as imagens enviadas. A 

comissão organizadora poderá solicitar complemento de informações à inscrição quando for o 

caso. 

 

4-  DAS ESPECIFICAÇÕES  

 

4.1. As imagens devem ser enviadas em formato JPG / JPEG/PNG. 

4.2 - A fotografia deverá ser inédita, não podendo ser cópia ou adaptação de fotos já 

existentes. 

4.3 - A fotografia pode ser colorida ou em preto e branco.  

4.4- A fotografia deve retrata exclusivamente o município de Pouso Novo. 

4.5- A fotografia deve ser natural, não pode sofrer edição, sob pena de desclassificação.  

  

5-  CATEGORIA 

 

5.1 O concurso se divide em duas categorias distintas, sendo elas: 

A- Paisagem local; 

B- Cultura e povo de Pouso Novo; 

 

6- DA ORGANIZAÇÃO 

 

6.1- Será constituída uma comissão de Organização composta por no mínimo 5 pessoas 

pertencentes ao poder público municipal; 

6.2-  A Comissão Organizadora terá como função receber as inscrições através de e-mail 

específico, numerando sigilosamente cada autoria, sendo esta publicada somente após escolhas 

das fotografias vencedoras; 

 



 

 

 

 

7- DA AVALIAÇÃO 

 

7.1- A Avaliação dos trabalhos será feita por um Júri constituído por cinco elementos 

convidados pela comissão de organização, sendo eles pertencentes à comunidade local e 

regional.  A decisão do Júri é soberana não havendo lugar a recurso. 

7.2 - A comissão julgadora avaliará os trabalhos e elegerá os quatro melhores trabalhos em 

cada categoria, totalizando oito imagens, sob os seguintes critérios de avaliação: 

I - Consonância com o tema definido; 

II - Qualidade fotográfica; 

III – Originalidade; 

IV– Qualidade informativa. 

 

8- DA PREMIAÇÃO 

 

8.1 - A solenidade de entrega dos prêmios será realizada no dia 05 de julho do corrente ano, 

no Auditório Municipal João de Souza Leite, procedido a solenidade, será informado pela 

impressa digital. 

8.2 - Serão premiados os 05 primeiros selecionados em cada categoria com uma cesta de 

produtos coloniais produzidos em nosso município, como forma de homenagem a comunidade 

Pousonovense e receberão certificados de participação. 

8.3 - Serão premiados o 1º, 2º e 3º lugar, com o valor em dinheiro de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, para cada 

categoria. 

8.4- Além da premiação acima descrita, os vencedores também receberão a sua foto 

revelada. 

 

9 – DOS DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGEM 

 

9.1 - Pela adesão à presente convocatório, os participantes inscritos autorizam os 

organizadores do Concurso Fotográfico “Pouso Novo e seus Encantos”, a utilizar as imagens 

das obras inscritas nos seguintes meios, sem ônus: 

I – Site e edição impressa / digital da Prefeitura Municipal por tempo indeterminado; 

II – Exposições e Projeções em eventos próprios ou parceiros, a qualquer tempo; 



 

 

 

 

III – Mídias Impressas e/ou Eletrônicas, exclusivamente para divulgação da premiação, a 

qualquer tempo, 

IV – Demais veículos de divulgação do município como sites turísticos, dentre outros.  

Atenção: a utilização das fotografias selecionadas e premiadas pelo Concurso Fotográfico 

“Pouso Novo e seus Encantos” não implica de nenhuma maneira em perda dos direitos autorais 

ou morais sobre as mesmas, podendo ser utilizadas em qualquer outro contexto pelos 

respectivos autores sem qualquer necessidade de prévia autorização dos organizadores da 

premiação.  

 

10-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10 .1 - As dúvidas podem ser encaminhadas a qualquer momento para o e-mail: 

concursofotograficopn@gmail.com 

10.2-  O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos aqui estabelecidos 

e todos os participantes acordam em ter seus trabalhos e seus nomes veiculados em divulgações 

relacionadas diretamente ao prêmio. 

10.3 - O ato de inscrição neste concurso corresponde ao envio da Fotografia, e implica no 

total conhecimento e aceitação de todos os itens deste regulamento, bem como na cessão de uso 

e dos direitos autorais dos trabalhos à Prefeitura Municipal, sem qualquer tipo de ônus, tendo 

em vista os objetivos do concurso. 

10.4 - A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de publicação e divulgação das fotografias, 

bem como a cessão de uso dos trabalhos a terceiros, sem qualquer tipo de ônus e sem a 

necessidade de notificação aos participantes, assegurada a divulgação da autoria e o 

reconhecimento dos devidos créditos.  

10.5 - As decisões da Comissão Organizadora e da Comissão Julgadora são soberanas e 

irrecorríveis. 

10.6- Fica vedada a participação de funcionários públicos do Município de Pouso Novo. 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“POUSO    NOVO E SEUS ENCANTOS” 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

  

Nome Completo:_________________________________________________ 

Filiação: 

Pai:____________________________________________________________ 

Mãe:___________________________________________________________ 

Título da fotografia:________________________________________________ 

RG:_________________________________ CPF:________________________________ 

Data de nascimento:___/___/_______ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Telefone para contato: (  ) residencial (  ) profissional___________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável (se menor): _______________________________ 

  

(  ) Li e estou de acordo com as normas do edital do Concurso Fotográfico “Pouso Novo e 

Seus Encantos” 

  

  

Pouso Novo, ______________________________________________ 

  

 

 

A ficha de inscrição deve ser preenchida, impressa, assinada, escaneada, anexada junto à 

fotografia e encaminhada por e-mail à comissão organizadora. 

E-mail: concursofotograficopn@gmail.com 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

(EM CASO DE FOTOS EM QUE APAREÇAM PESSOAS) 

Produto: Fotografia 

Pelo presente documento eu, _________________________________________brasileiro 

(a), domiciliado(a) e residente na Rua ________________________________, 

n° ________, em Pouso Novo, RS, inscrito no CPF sob o nº_______________________ e 

portador de identidade nº ____________________, adiante designado AUTORIZANTE, 

autorizo ______________________________________________________________, adiante 

designado AUTORIZADO, a utilizar, gratuitamente, minha imagem de acordo com o que a 

seguir se estabelece: 

1-                 A presente autorização é dada de forma a permitir a utilização pelo 

AUTORIZADO, gratuitamente, em número ilimitado de vezes, da imagem do 

AUTORIZANTE no material de divulgação institucional do AUTORIZADO. 

2-                 O AUTORIZADO fica plenamente capacitado a reproduzir, publicar e ceder, 

sob qualquer forma de suporte de material existente ou que venha a ser criado, as produções 

que contenham a imagem do AUTORIZANTE. 

3-                 O AUTORIZANTE, plenamente ciente de que as produções fotográficas do 

AUTORIZADO são de caráter institucional, sem finalidade lucrativa, firma a presente 

autorização gratuitamente, de forma irrevogável e irretratável em caráter definitivo. 

Elegem as partes o foro da Comarca de Arroio do Meio como o único competente para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que o seja. 

Desta forma, firma o presente, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e 

herdeiros. 

 Pouso Novo, ______________________________ 

                                                     

______________________________ 

                                                                                              Autorizante 

Testemunhas: 

____________________________                      _______________________ 

01. Nome:                                                                    02. Nome: 

CPF:                                                                              CPF: 

 


