
                                                                                          

Administração Municipal 

SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  

I CONCURSO FOTOGRÁFICO: “UM OLHAR SOBRE O MEIO AMBIENTE” 

 

1. Tema: Belezas Naturais de Monte Alegre dos Campos, RS. 

2- Objetivo: 

Incentivar a comunidade a contemplar as paisagens e belezas naturais do munícipio de 

Monte Alegre dos Campos, obtendo registros destas, por diferentes lentes; possibilitando 

ainda uma reflexão quanto a importância da preservação ambiental.  

 

3- Disposições Gerais: 

3.1- O presente concurso é organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente e Saúde e Emater-ASCAR e compõem a programação da Semana Municipal do 

Meio Ambiente do município; 

3.2- Poderão participar deste concurso pessoas do município, de todos as faixas etárias, 

sendo que participantes menores de idade poderão ser inscritos pelo responsável.  

 

4- Inscrições: 

4.1- As inscrições estarão abertas entre os dias 18 de abril e 27 de maio de 2022, na 

Unidade Básica de Saúde da sede, no horário das 08:00 às 12:00h no setor de vigilância 

sanitária, com Luana Santos ou Nadiéle Bortolotto ou pelo link: 

https://forms.gle/qouyUym8umGrYDsP9  

5- Critérios para entrega dos trabalhos: 

5.1- As fotos deverão ser entregues no momento da inscrição de forma digital (pendrive, 

cartão de memória, celular etc.) ou enviadas pelo link de inscrição acima.  

5.2- As fotos não poderão apresentar efeitos digitais, tais como borda, distorções e 

inserções de imagens alheias. 

5.3- As fotos deverão apresentar apenas elementos da paisagem do município de Monte 

Alegre dos Campos, não sendo aceitas fotos que contenham a presença de pessoas, 

logomarcas ou quaisquer outros elementos em desacordo com o tema deste 

concurso; 

5.4- Cada participante poderá inscrever apenas 01(uma) foto, que deve ser de sua própria 

autoria.  

https://forms.gle/qouyUym8umGrYDsP9


5.5- A fotografia deverá ter coerência temática, ser inédita e nunca publicada em outro 

concurso. 

5.6- No momento da inscrição o participante preencherá uma ficha com seus dados, e uma 

autorização para uso da imagem inscrita para quaisquer fins; 

 

6- Processo de seleção dos trabalhos e composição da Comissão Julgadora: 

6.1- As fotos inscritas serão impressas todas no tamanho 15x21 cm, no mesmo local e 

padrão de qualidade, não sendo realizada nenhuma alteração, ficando na responsabilidade 

do participante quanto a resolução da foto e equipamento utilizado; 

6.2- As fotos inscritas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por 5 

membros de instituições do município; 

6.3- Serão selecionadas 03 (três) fotos que comporão primeiro, segundo e terceiro lugar; 

6.4- Os critérios avaliados serão: Beleza, criatividade, originalidade, e adequação ao tema 

proposto; 

7- Premiação: 

7.1- O anúncio dos resultados, bem como a premiação dos ganhadores ocorrerá no dia 

08.06.2022, em evento junto à Feira Municipal da Agricultura Familiar, no salão da sede às 

9hs, onde todos os inscritos serão convidados a participar; 

7.2- Os autores das fotos selecionadas serão premiados da seguinte forma:  

1º lugar – 01 tablet 

2º lugar – 01 caixa de som portátil  

3º lugar – 01 kit chimarrão (mateira, garrafa térmica, cuia e bomba); 

7.2- Todas as fotografias, premiadas ou não, ficarão para acervo da organização, podendo 

ser utilizadas em qualquer forma, tempo ou lugar, sem obrigação de cachês, taxas ou 

direitos para os autores, comprometendo-se a publicar sempre o nome do autor dos 

trabalhos. 

8- Disposições finais: 

8.1- A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos 

neste regulamento, não cabendo recurso. 

8.2- O não cumprimento de qualquer regra deste regulamento poderá causar, a critério da 

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

respectivo participante. 

8.3- O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os 

itens deste regulamento. 

 

    Comissão Organizadora 

Semana de Meio Ambiente de Monte Alegre dos Campos,RS. 


