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1º Concurso de Fotografia Digital de Barra do Ribeiro 

Tema: “MEU OLHAR SOBRE BARRA DO RIBEIRO” 

 

 

Informações e regulamento 

 

1. Objetivos: 

 

 O presente concurso tem como principais  objetivos valorizar e conscientizar o 

cidadão à preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural do município, 

incentivar a produção artística, estimular a capacidade criativa e expressar diferentes 

olhares e sentimentos sobre as belezas naturais e patrimônio cultural do município de 

Barra do Ribeiro, por meio do registro fotográfico digital. 

 

2. Inscrições: 

 

 As inscrições estarão abertas no período de 03/02/2021 a 08/02/2021. 

 As inscrições devem ser realizadas pelo link: 

http://barradoribeiro.rs.gov.br/pagina/289_1o-Concurso-de-Fotografia-Digital-de-

Barra-do-Ribeiro-Tema-MEU-OLHAR-SOBRE-BAR.html 

 Para realizar a inscrição, deve-se enviar as seguintes informações juntamente com a 

fotografia (verificar especificações no tópico 4), o termo de autorização (anexo I) e 

o termo de responsabilização(anexo II),  assinado e digitalizado, bem como: 

 

 Nome completo: 

 CPF: 

 Endereço residencial: 

 Telefone (s): 

 Email: 

 Título da imagem: 

 Descrição da fotografia. 

http://barradoribeiro.rs.gov.br/pagina/289_1o-Concurso-de-Fotografia-Digital-de-Barra-do-Ribeiro-Tema-MEU-OLHAR-SOBRE-BAR.html
http://barradoribeiro.rs.gov.br/pagina/289_1o-Concurso-de-Fotografia-Digital-de-Barra-do-Ribeiro-Tema-MEU-OLHAR-SOBRE-BAR.html
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 Data e local da fotografia. 

 

Ao realizar a inscrição, o candidato aceita automaticamente todas as condições do 

concurso estipuladas nesse documento. 

A inscrição é gratuita. 

As inscrições que não estiverem em consonância com as normas estabelecidas no 

concurso não serão aceitas. 

 

3. Participantes: 

 

Podem participar do concurso qualquer pessoa física. Em caso de participante menor 

de idade, deverá  apresentar termo de autorização e responsabilidade ( ANEXO II). 

         Limite de 01 fotografia por participante. 

A fotografia deve ser inédita, ou seja, não ter sido apresentada à público.  

A Comissão Técnica e Artística terá autonomia para a realização de uma pré-seleção 

das 10 melhores fotografias.  

A Comissão Técnica e Artística será composta por três membros do Conselho 

Municipal de Política Cultural de Barra do Ribeiro, e um representante do executivo 

municipal. 

A Comissão considerará os critérios de linguagem fotográfica, originalidade, 

criatividade, coerência e aderência ao tema proposto. 

 

4. Fotografias: 

 

 As fotografias devem ser digitais em formato jpg, com resolução mínima de 3,2 

megapixels. Em caso do uso de telefone celular para a realização da foto, o registro 

deverá ser feito com o aparelho no sentido horizontal. 

  A fotografia não poderá ser manipulada com recurso de computação, sob pena de 

desclassificação. 

 Não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens ser coloridas ou em preto e 

branco. 
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 Os candidatos são responsáveis pelo teor e conteúdo das imagens. 

Não serão aceitas fotografias que estimulem a violência, a prática de crimes e que 

incitem ódio, preconceito e/ou discriminação ou ainda que causem ofensa de 

qualquer natureza. Os candidatos devem obter e enviar autorização de publicação dos 

seus atores (toda e qualquer pessoa que aparecer na imagem), impressa e assinada, 

quando for o caso, conforme modelo disponível, anexo I. 

Ao realizar a inscrição, os participantes cedem à Prefeitura Municipal de Barra do 

Ribeiro os direitos patrimoniais sobre as imagens enviadas e autorizam o uso das 

mesmas em todo e qualquer material, documentos e meios de comunicação. 

A autorização do uso das imagens será concedida a título gratuito. No caso de 

impressão realizada pelo poder público para fins publicitários, a imagem poderá estar 

sujeito à alteração de tom, cor ou formato, por questões técnicas, preservando-se, 

entretanto, sua concepção gráfica. 

  

 

5. Exposição e avaliação 

 

As fotografias serão expostas em formato digital no site 

www.barradoribeiro.rs.gov.br, instagram e página do facebook do município, no 

período de 10/02/2021 a 17/02/2021. 

A votação para escolha do 1º e 2º lugar  será realizada no período entre 10/02/2021 a 

17/02/2021, por meio, exclusivo, do facebook da prefeitura municipal de Barra do 

Ribeiro. 

A votação ocorrerá pelo número de curtidas. A fotografia mais curtida obterá a 

primeira colocação no concurso e a segunda mais curtida obterá a segunda 

colocação. 

 

6. Resultado 

 

O resultado será divulgado no dia 17 de fevereiro, ao final da “live” em 

http://www.barradoribeiro.rs.gov.br/
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comemoração ao Aniversário do Município, no instagram e  na página do facebook 

da Prefeitura. 

O 1° colocado terá sua fotografia impressa e exposta em formato  “banner”, em 

painel localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro/RS, na Av. 

Visconde do Rio Grande, nº 1809. 

 

 

7. Premiação: 

 

  1º colocado:  certificado e troféu de reconhecimento de melhor fotografia. 

2º colocado: certificado e troféu de reconhecimento de melhor fotografia. 

As fotografias premiadas serão publicadas em um álbum digital no site oficial do 

município, no instagram e na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Barra 

do Ribeiro/RS. 

Os casos omissos ou duvidosos serão decididos pela Comissão Organizadora do 

Concurso. 
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ANEXO I 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

 
 Eu,_______________ RG:  __________,   CPF: _____________________, por meio 

desta, autorizo a Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro, localizada na Av. Visconde do 

Rio Grande, nº 1809, Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 

88.811.930/0001-76, a utilizar sem custo, a(s) imagem(s) anexadas(s) no link 

http://barradoribeiro.rs.gov.br/pagina/289_1o-Concurso-de-Fotografia-Digital-de-

Barra-do-Ribeiro-Tema-MEU-OLHAR-SOBRE-BAR.html como parte do 

Concurso de Fotografia: “ Meu olhar sobre Barra do Ribeiro”, em material 

impresso ou digitalizado, independente da mídia utilizada, de caráter institucional, 

por tempo indeterminado. 

 

 

 

 
 

                                               Cidade, estado e data 
 

 

 

 

 
 

                                                        Nome completo e assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://barradoribeiro.rs.gov.br/pagina/289_1o-Concurso-de-Fotografia-Digital-de-Barra-do-Ribeiro-Tema-MEU-OLHAR-SOBRE-BAR.html
http://barradoribeiro.rs.gov.br/pagina/289_1o-Concurso-de-Fotografia-Digital-de-Barra-do-Ribeiro-Tema-MEU-OLHAR-SOBRE-BAR.html
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ANEXO II 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

 

 Eu, ____________________________________________________________, 

inscrito(a) do CPF nº ________________________, responsável legal pelo(a) 

participante____________________________________________________, 

portador(a) do RG nº ________________ e inscrito(a) no CPF nº 

_____________________, data de nascimento _____/_____/_______, estou ciente e 

autorizo o(a) menor a participar do 1º Concurso de Fotografia Digital de Barra do 

Ribeiro – Tema: “ MEU OLHAR SOBRE BARRA DO RIBEIRO”, conforme 

informações e regulamento do concurso.  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                         Cidade, estado e data 
 

 

_______________________________________________________________ 

 

                                Nome completo e assinatura do responsável legal 
 

 

 

 

 


