
REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA SJH 
 
 

DO CONCURSO 

I- O Concurso de Fotografia SJH é promovido pela Prefeitura Municipal 
de São José do Hortêncio, a fim de compor o próximo calendário 
anual do município. 

 
Parágrafo único. Convidamos os inscritos a olharem com outra perspectiva 

para lugares, paisagens e situações que, muitas vezes, passam despercebidos 
na rotina.  
 

II- Todos os participantes desse concurso serão considerados 
conhecedores deste documento e das legislações afins vigentes, aos 
quais ficam subordinados. 

 

DOS PARTICIPANTES 

III- Estão habilitados a participar do Concurso de Fotografia SJH todos 
os alunos matriculados das séries finais e médio da rede municipal e 
estadual do nosso município e também estudantes matriculados fora 
do município desde que residentes no mesmo.  

DAS INSCRIÇÕES 

IV- A inscrição é gratuita e poderão participar alunos matriculados das 
séries finais e médio da rede municipal e estadual de São José do 
Hortêncio.  

 
V- A inscrição pode ser realizada do dia 01/08/2022 até o dia 

20/09/2022 pelo link https://forms.gle/ndyP3UeEXvfU8HFP6.  Todos 
os campos são de preenchimento obrigatórios. Cada associado pode 
inscrever até no máximo 3 fotos. O ato de inscrição autoriza, 
automaticamente, a inclusão da obra em galerias, virtuais ou físicas, 
e em publicações organizadas pelo Município. 

 
Parágrafo único. A critério do Poder Público Municipal, poderá ser 

prorrogada a data para inscrição no concurso visando oportunizar maior 
divulgação e adesão dos alunos, o que poderá ser feito mediante comunicado, 
que funcionará como aditivo ao presente regulamento. 

 

DO ENVIO DOS ARQUIVOS 

VI- As fotos podem ser tiradas com câmeras digitais ou analógicas, 
profissionais ou não, ou por celular. Em caso de câmera analógica, a 
foto deverá ser digitalizada e enviada como arquivo digital. 
 

VII- As fotos devem ser enviadas juntamente com o formulário de 
inscrição, em PNG, na melhor resolução possível, com a descrição 
da imagem fotografada.  

https://forms.gle/ndyP3UeEXvfU8HFP6


 

DA DESCLASSIFICAÇÃO 

VIII- Serão desclassificadas fotos que não sejam autorais ou que já 
tenham sido inscritas em concursos anteriores, de qualquer tipo. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

IX- A votação será feita por jure técnico. As 12 fotografias mais votadas 
serão usadas para compor o próximo calendário anual de eventos do 
município.  

 

DA DIVULGAÇÃO 

X- A divulgação dos trabalhos escolhidos será feita no site e demais 
canais oficiais da Prefeitura Municipal no dia 08 de outubro de 2022 e 
na “Willkomennfest” 

 

DA PREMIAÇÃO 

XI- Serão premiadas as 12 (doze) fotografias mais votadas, sendo que 
cada ganhador receberá o valor de R$200,00 (duzentos reais) em 
vale compras para material escolar.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As situações não contempladas neste regulamento serão resolvidas pelo 
Conselho Executivo da Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio. 
 
 


