
Concurso Foto Digital  

Um novo olhar sobre a cidade 

A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Lage (FUNALFA), 

realizará o 1º Concurso Municipal de Fotografia Digital - “Foto Digital - Um novo olhar sobre a cidade” 

como parte integrante das comemorações dos 160 anos de Juiz de Fora. 

A comissão organizadora estabelece o seguinte regulamento para o Concurso Foto Digital: 

1- OBJETIVO 

1.1  - O concurso tem o objetivo de apresentar os trabalhos fotográficos produzidos por crianças e 

jovens entre 12 e 21 anos, residentes em Juiz de Fora, captadas por câmeras digitais e /ou 

aparelhos celulares, com abordagem de temas que reflitam o patrimônio e/ou o cotidiano da cidade 

de Juiz de Fora.  

2 - DA PARTICIPAÇÂO 

2.1 - Poderão se inscrever, crianças e jovens, que residam em Juiz de Fora e estejam cursando do 

6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

2.2  - O tema da imagem deverá ser a cidade de Juiz de Fora, seu patrimônio material e imaterial, 

personalidades, personagens do dia-a-dia e /ou o cotidiano da cidade.  

2.3  - As inscrições, de caráter individual, são gratuitas e deverão ser feitas entre os dias 05 de julho 

a 06 de agosto de 2010, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, situado à Av. Getúlio Vargas, n° 

200, Centro, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14 às 18 horas. 

2.4 - Não serão recebidas inscrições incompletas, ou após a data de recebimento acima 

mencionada. Para trabalhos postados em correio, valerá a data de postagem. 

2.5  - O candidato poderá inscrever, no máximo, cinco imagens, sendo que poderá ser premiado com  

apenas uma foto. A inscrição de cada trabalho deverá ser efetuada separadamente. 

2.6 – Cada fotografia deverá ter em seu verso uma etiqueta em que conste seu título, a indicação de 

local e/ou pessoa fotografada e a data em que foi realizada a foto. 

2.7 – As fotografias poderão ser em preto e branco ou coloridas. Os trabalhos deverão ser 

executados em fotografia digital, com resolução mínima de 2 megapixels, ter qualidade que 

possibilite a impressão em tamanho 20X25 cm e condições de serem reproduzidos por gráfica, sob 

pena de serem desclassificados.  



2.8 - A entrega do trabalho e da ficha de inscrição deverá ser realizada da seguinte forma: em um 

envelope pardo não transparente e não lacrado, identificado em sua parte externa como indicado 

abaixo: 

Concurso Foto Digital “Um novo olhar sobre a cidade” 

Nome completo do concorrente 

O envelope deverá conter: 

a- Fotografia em versão impressa tamanho 20 X 25 cm;  

b- CD contendo a imagem;  

c- Ficha de inscrição preenchida; 

d- Cópia do documento de identidade;  

e- Cópia do comprovante de residência; 

f- Declaração da instituição de ensino na qual esteja cursando ensino fundamentou ou médio. 

2.9 - A ficha de inscrição a ser preenchida e entregue pelo concorrente estará disponível no site da 

Prefeitura – www.pjf.mg.gov.br, e no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, durante todo o período 

de inscrição. 

3- Seleção e Premiação 

3.1- O processo de seleção do Concurso seguirá as normas contidas no presente Regulamento. 

3.2 - A seleção e a premiação dos trabalhos serão realizados por Comissão Julgadora, indicada pela 

Comissão Organizadora do Concurso. 

3.3 - Serão premiados os trabalhos classificados nos 5 primeiros lugares. 

3.4  - Os trabalhos selecionados irão compor a exposição “Foto Digital”, a ser realizada em setembro 

de 2010, e serão divulgados através de catálogo virtual produzido pela FUNALFA. 

3.5  - Como critérios de avaliação, a Comissão Julgadora também irá considerar, além dos requisitos 

mencionados no item 2.2, e 2.6, a criatividade, a originalidade dos trabalhos e a estética proposta. 

3.6  - O presente Concurso oferece a seguinte premiação: 

a)      o primeiro colocado receberá como prêmio uma câmera digital, certificado e 30 revelações de 

fotos; 



b)     o segundo colocado receberá como prêmio uma câmera digital, certificado e 15 revelações de 

fotos; 

c) o terceiro colocado receberá como prêmio uma câmera digital e certificado; 

d) o quarto e quinto colocados receberão cada um, um pen drive e certificado. 

3.7  - A entrega dos prêmios será feita durante a abertura da exposição “Foto Digital”, no Centro 

Cultural Bernardo Mascarenhas, em data a ser definida pela Comissão Organizadora. 

3.8  - Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não dando direito a ressarcimento pecuniário. 

4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1  - Os autores cedem direito de publicação e exposição dos trabalhos à Comissão Organizadora, 

ou a quem ela delegar o uso das imagens na divulgação de eventos culturais, sociais, jornalísticos 

ou outra forma de utilização. 

4.2  - O ato de inscrição implica na concordância e aceitação de todos os artigos, condições e 

disposições deste Regulamento. 

4.3  - Os concorrentes devem declarar que seus trabalhos não constituem plágio de espécie alguma. 

4.4 - Os participantes do Concurso, incluindo os vencedores, autorizam a veiculação de seus nomes 

e imagens, bem como permitem aos organizadores, a critério próprio, sem limite de tempo e sem 

incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das imagens inscritas no concurso em 

portifólios, em websites ou homepages na internet (inclusive nas aplicações interativas), televisão 

aberta ou fechada, revistas, jornais, flyers, outdoors, exposições e eventos institucionais, desde que 

esses usos não tenham finalidade comercial.  

4.5 - Os participantes do Concurso, incluindo os vencedores, são os exclusivos responsáveis por 

eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria das obras, bem como pela obtenção de 

autorização referente às propriedades, objetos, bens, locais e pessoas contidas na imagem. 

4.6 - As decisões de seleção e premiação terão caráter irrevogável. 

4.7 - Os casos omissos serão decididos soberanamente pela organização do Concurso. 

           

          Antônio Carlos Siqueira Dutra 

            Superintendente da Funalfa 

 

 



 
 
 

 
 

CONCURSO FOTO DIGITAL 
Um novo olhar sobre a cidade 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
       Nome Completo 

               
      Identidade 

 
      Endereço  
      completo 

 
      Escola 

 
      Série 

       
       
      Câmara ou celular utilizado 

       

      Título da foto 

 
       
      Especificações técnicas 

      da foto 

 

       

 

      Modalidade 

 
 
     Telefone do autor da foto 

 

     E-mail 

     

     Assinatura do fotógrafo 

     
 
 

 

 

 

 

Preto e Branco Colorida 

 

 

 

 

 


