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CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

 

O CONCURSO DE FOTOGRAFIAS “ISO QUIXADÁ”, realizado pela Prefeitura Municipal 

Quixadá, por meio do gabinete do prefeito – coordenadoria de comunicação e secretaria de 

cultura, esporte e juventude é regido pelas cláusulas abaixo: 

DEFINICAÇÃO CONCEITUAL 

Na fotografia, “iso” representa sensibilidade, seja do filme nas máquinas analógicas, seja do 

sensor, nas digitais.  

Esse conceito é resignificado quando se busca através deste concurso a sensibilidade na captura 

de imagens que retratem a gente de nosso lugar. O principio basilar desta proposta é possibilitar 

a produção e vivência desta arte secular possibilitando que quixadaenses fotógrafos e fotógrafas, 

profissionais e amadores, possam ter seu talento valorizado e eternizado. 

ETAPAS / PERÍODOS 

Inscrições: De 09 de outubro ao dia 14 de novembro de 2017, até às 17:00h. 

Entrega das fotos impressas e digitais: Até o dia 24 de novembro de 2017, às 17:00h. 

Julgamento: De 27 e 30 de novembro 2017. 

Resultado parcial: 04 de dezembro de 2017. 

Recursos: Até 06 de dezembro de 2017. 

Análise de recursos: 08 de dezembro. 

Resultado final: 11 de dezembro. 

Entrega de premiação: 20 de dezembro 

Exposição das Fotografias – Das fotos inscritas serão selecionadas 13 fotos, além das 

vencedoras, que serão exibidas em uma exposição nas festividades de dezembro, na praça José 

de Barros.  

Os prédios públicos municipais passarão a ter como fotos de composição do designer interno 01 

foto das 13 com melhor pontuação deste concurso e dos três primeiros lugares que serão 

emolduras e fixadas nos referidos prédios. 

Todas as fotos concorrentes serão publicadas nos meios de comunicação oficial da prefeitura de 

Quixadá. 
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REGULAMENTO ADITIVADO 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1– O CONCURSO DE FOTOGRAFIAS “ISO QUIXADÁ” é destinado à fotógrafos e 

fotógrafas profissionais e amadores do município de Quixadá. 

1.2 – Somente poderão concorrer fotografias feitas dentro do eixo proposto: nossa gente, sendo 

descartadas outras temáticas não pertinentes ao assunto, conforme avaliação dos organizadores. 

O eixo quer colocar em foco as pessoas e personalidades de Quixadá em uma perspectiva de 

valorização de toda diversidade de nossa população.  

1.3 – A seleção das fotos levará em consideração critérios estéticos de imagem, a mensagem 

transmitida pelo fotógrafo e aspectos técnicos de composição. 

1.4 – Cada fotógrafo poderá participar com até 03 (três) fotografias, e somente poderá ser 

premiada uma única vez, por um único trabalho, valendo o de maior pontuação. 

1.5 – Dentre todos os concorrentes serão selecionados 03 (três) fotografias que alcançarem 

maior pontuação para receberem as premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar. Além das 

03 (três) premiadas, 13 fotografias melhores pontuadas, serão exibidas na Exposição do 

concurso, no dia do município. 

II – INSCRIÇÃO: 

2.1 – As inscrições e a entrega dos materiais devem ser feitas na Secretaria de Cultura Esporte e 

Juventude, Rua José Juca, 343, Centro, Quixadá - CE, prédio da Fundação Cultural Rachel de 

Queiroz, dentro do prazo pré-estabelecido no cronograma acima descrito ou pelo formulário 

eletrônico abaixo:  

https://docs.google.com/forms/d/1-41virDoy3KDv5OQ_vBSna5qIkRa0te6FEFjL6Ri9ok/edit  

2.2 – As fotos serão submetidas ao julgamento de uma comissão especificamente formada para 

este fim, composta por fotógrafos profissionais e artistas, sendo vedada a participação de 

funcionários da Coordenadoria de Comunicação e da Secretaria de Esporte, Cultura e 

Juventude.  

2.3 – No ato de inscrição, automaticamente, o fotógrafo concorda e autoriza o uso da fotografia 

para exposição e divulgação, de caráter NÃO COMERCIAL, para promoção do evento em 

mídia impressa e internet, com uso pela realizadora e empresa patrocinadora, sem custos ou 

ônus para os executores do concurso fotográfico. 

2.4 – A organização do Concurso deverá manter o crédito do autor da fotografia sempre que for 

utilizada. 

III – MATERIAL 

3.1 - O trabalho fotográfico deve ser apresentado em cópia impressa no formato 20 x 30, em 

papel fotográfico fosco, sem bordas e em mídia digital (CD ou DVD) no formato JPEG. 

https://docs.google.com/forms/d/1-41virDoy3KDv5OQ_vBSna5qIkRa0te6FEFjL6Ri9ok/edit
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3.2 - A participação no concurso só será considerada realizada quando entregue nos dois meios: 

impresso e digital.  

3.3 - Cada concorrente entregará, em envelope sem identificação externa, a cópia em papel 

fotográfico, conforme especificação, juntamente com a mídia digital (CD ou DVD) contendo o 

original do trabalho apresentado. Ainda dentro do mesmo envelope, entregará outro envelope 

lacrado, contendo a seguinte identificação do autor: nome completo, número da cédula de 

identidade, número do CPF, telefone, e-mail.  No ato da entrega, a embalagem e todo material 

acondicionado dentro dela receberão a mesma numeração do envelope que contém a ficha de 

inscrição. As fotos inscritas deverão ser numeradas no verso, no caso de participação com mais 

de uma. 

3.4 - Os envelopes e a cópia da foto não poderão portar marcas, nomes, pseudônimos ou 

qualquer identificação que possa associar sua autoria, sob pena de desclassificação. 

IV – JULGAMENTO: 

4.1 - As fotos serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por 5 (cinco) fotógrafos 

profissionais e artistas plásticos, especialmente convidados para o evento, que não estejam 

participando do evento. 

4.2 - A avaliação das fotografias deverá levar em consideração os três quesitos: Critérios 

estéticos da imagem, a mensagem transmitida pelo fotógrafo, aspectos técnicos de composição e 

cores da fotografia. 

4.3 - A nota inicial de cada trabalho fotográfico será a somatória dos três quesitos, avaliados 

individualmente de 01 (um) a 05(cinco) por quesito, por cada julgador.  

4.4 - A nota final de cada trabalho fotográfico para efeito de premiação será obtida pela 

somatória dos pontos atribuídos por todos os avaliadores, dividido pelo número destes. 

4.5 - Os ganhadores serão divulgados pela Coordenadoria de Comunicação e Secretaria de 

Cultura, Esporte e Juventude nos meios, site oficial, rádios, facebook, twitter e imprensa local. 

4.6 - Os concorrentes serão convidados, via telefone, para a abertura da Exposição, nas 

comemorações de fim de ano, a ser agendado. 

V - PREMIAÇÃO: 

5.1 – Serão premiadas as 03 (três) mais pontuadas fotografias e contempladas com a premiação 

abaixo descritas: 

1º Lugar: Premiação em dinheiro no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 

2º Lugar: Premiação em dinheiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

3º Lugar: Premiação em dinheiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

VI - ASPECTOS LEGAIS 
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6.1 – A Comissão Julgadora é soberana e a ela compete avaliar e resolver sobre os casos 

omissos neste regulamento, bem como julgamento de recursos. 

6.2 – Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer  modalidade de sorte ou pagamento 

pelos/para os participantes. 

6.3 – Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada. 

6.4 – Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos incorridos 

pelos participantes para confecção e custos relacionados à produção das fotografias.  

6.5 – Não poderão participar do concurso pessoas ligadas com vínculo direto de trabalho com a 

Coordenadoria de Comunicação e a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude.  

6.6  – A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição do participante, desde que verificada 

falsidade nas declarações e/ou irregularidade nas provas e/ou nos documentos apresentados. 

6.7 – Não será expedido qualquer documento comprobatório da classificação do participante, 

valendo, para esse fim, a publicação da homologação do resultado. 

6.8 – Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser 

encaminhadas à Organização do CONCURSO DE FOTOGRAFIAS “ISO QUIXADÀ”. 

6.9 – O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá acarretar, a critério 

da Organização, a desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s), e, consequentemente, do 

respectivo participante. 

6.10 – A inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste 

Regulamento. 
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VII - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS “ISO QUIXADÁ”. 

Pelo presente, encaminho minha inscrição, acompanhada da documentação necessária, e declaro 

que as informações aqui contidas são verídicas e de minha inteira responsabilidade. 

Nome: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Identidade:___________________Órgão 

Emissor:_________CPF____________________________ 

 

Data de Nascimento:______/_____/______ Contato (     )_______________________________ 

 

Endereço Residencial: 

_____________________________________________________________________________ 

 

E-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Neste ato, autorizo a organização e patrocinadores do CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

“ISO QUIXADÁ” os direitos de uso NÃO comercial das imagens referentes às fotografias 

inscritas. 

Quixadá/CE, _____ de ___________________ de 2017. 

 

Assinatura 

 

 

Visto da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude 

 

 

 

 

RECEBIDO fotografia de _________________________________________________, 

participante do Concurso “ISO QUIXADÁ”. 

Quixadá/CE, _____ de ___________________ de 2017. 

 

_____________________________________________________ 

Visto da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude 
 
Este recibo só será entregue após o candidato entregar seu material fotográfico impresso e digital. 


