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I CONCURSO DE FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA DA VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE DE IMPERATRIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO 

MARANHÃO. 

 

REGULAMENTO 

DO PROJETO 

Art. 1º O Projeto consiste em um conjunto de ações voltadas para a promoção de debates, 

nas escolas e na sociedade, dos temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, 

especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente. 

Para a execução do projeto, foi estabelecida parceria entre o Ministério Público do Trabalho 

no Maranhão e a Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz, com apoio da Academia 

Imperatrizense de Letras e da Fundação Cultural de Imperatriz. 

Busca-se, com o referido projeto, intensificar o processo de conscientização da sociedade 

com vistas à erradicação do trabalho infantil, rompendo as barreiras culturais que dificultam a 

efetivação dos direitos da criança e do adolescente.  

TEMA 

Art. 2º O Tema proposto é “Trabalho Infantil”. 

DO OBJETO 

Art.3º Constitui objeto do presente Regulamento a seleção de imagens inéditas, que 

configurem flagrantes de trabalho infantil. 

Art.4º Em nenhum momento serão aceitas fotografias que permitam a identificação da criança 

ou do adolescente. 

DO PÚBLICO ALVO 

Art.5º Este Concurso de Fotografia destina-se aos alunos das escolas públicas (municipais, 

estaduais e federais) e privadas da comarca de Imperatriz, sendo estes com idade mínima de 

16 anos, tendo orientação de um professor ou coordenador vinculado à instituição de ensino 

participante; 

COMO PARTICIPAR 

Art.6º As Instituições de Ensino interessadas em participar do Concurso de Fotografia devem 

enviar um ou mais representantes para participar da capacitação que ocorrerá no dia 

21.08.2014 às 15 horas no Auditório do Anexo do Fórum na Rua Frei Manoel Procópio, 51, 

Centro, ministrada por equipe de fotógrafos profissionais do site Imperatriz Fotos e por um 

servidor público da Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz e/ou do Ministério Público 

do Trabalho no Maranhão. O representante da escola terá papel de agente multiplicador em 

sua instituição de ensino, podendo coordenar/orientar até 20 alunos participantes. 

DAS INSCRIÇÕES 
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Art.7º Após a capacitação, as inscrições dos alunos serão feitas pelos diretores das escolas 

ou por representantes destes, comprovando essa condição através de declaração de sua 

respectiva instituição de ensino, no ato da inscrição, no Anexo do Fórum na Rua Frei Manoel 

Procópio, 51, Centro, a partir do dia 25.08.2014 até o dia 26.09.2014, no horário das 08h às 

12h e das 14h às 18h. 

7.1. A inscrição é gratuita e efetivada mediante a entrega (até às 18h do dia 26.09.2014) das 

3 (três) fotografias, acompanhadas da ficha de inscrição preenchida com letra legível e do 

termo de responsabilidade a que se refere o item 7.3, indicando nome do aluno participante e 

do professor ou coordenador responsável. 

7.2. Só podem efetuar inscrições a Instituição que enviou um representante para participar da 

capacitação. 

7.3. Os representantes legais dos alunos que desejarem participar do certame deverão 

preencher o Termo disponível no Anexo 2, no qual se responsabilizam integralmente pela 

divulgação das imagens de terceiros. 

7.4. As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão 

automaticamente desclassificadas durante o processo de avaliação. 

7.5. As fotografias danificadas que não permitirem a avaliação da comissão julgadora serão 

previamente desclassificadas. 

7.6. As fotografias entregues junto à ficha de inscrição não serão devolvidas para o 

participante, seja ele classificado ou não.  

7.7. A documentação necessária para inscrição no Concurso será a Cédula de Identidade 

(RG) ou outro documento com foto, com sua respectiva fotocópia, do aluno participante e do 

professor ou coordenador responsável. 

DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FOTOGRAFIAS 

Art.8º A fotografia deverá ser apresentada de acordo com as seguintes especificações:  

I. Ser revelada/impressa em papel fotográfico; 

II. Tamanho: a partir de 20x25 cm, com ou sem margem; 

III. Colorida ou Preto & Branco.  

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art.9º. A comissão julgadora composta por no mínimo três examinadores avaliará os 

trabalhos e elegerá os melhores, conforme os seguintes critérios de avaliação:  

I. Consonância com o tema; 

II. Criatividade/Originalidade; 

III. Qualidade fotográfica (técnica).  

DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Art.10º Serão desclassificados os trabalhos que apresentarem as características abaixo: 



3 

 

I. Aqueles que de qualquer modo identificarem a criança ou adolescente fotografada; 

II. Apresentarem rasuras ou defeitos; 

III. Utilizarem logomarcas governamentais ou de qualquer natureza;  

IV. Utilizarem imagens registradas; 

V. Utilizarem imagens de fotos que já tenham sido expostas, publicadas e/ou premiadas 

em outros concursos ou mostras. 

VI. Outros aspectos que a comissão julgadora venha apreciar. 

DA DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS 

Art.11º No ato da inscrição, os participantes cedem as fotografias inscritas e autorizam o uso 

das imagens, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, em qualquer mídia ou meio físico, 

visual ou sonoro, inclusive eletrônico e quaisquer outros existentes. É de responsabilidade 

única, exclusiva e irrestrita do participante, do professor ou coordenador orientado e da 

Instituição de Ensino a veracidade das informações por ele prestadas no ato da inscrição 

observância e regularização de toda e qualquer questão concernente à Lei de Direitos 

Autorais (Lei Federal nº 9.610/98) no que se refere à documentação encaminhada.  

DA PREMIAÇÃO 

Art.12º O primeiro colocado será premiado com uma máquina fotográfica, assim como 

também o professor ou coordenador responsável pela orientação do aluno premiado, 

receberá um Tablet com tela de 7.1' e 3G. 

12.1. Nenhum professor ou coordenador será premiado duas vezes, mesmo que seja 

responsável por mais de um aluno premiado. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13º A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela 

nenhum recurso. 

13.1. O ato de inscrição implica a aceitação das normas e condições estabelecidas no 

presente Edital.  

13.2. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

13.3. Os vencedores serão divulgados no dia 10.10.2014 no Salimp.  

 

Imperatriz/MA, 04 de agosto de 2014. 

 

DELVAN TAVARES OLIVEIRA 
JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE IMPERATRIZ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº __________ (a ser preenchido pela Comissão Organizadora) Data: ___/___/____ 

Instituição de Ensino: ______________________________________________________________ 

(   ) Municipal  (   ) Estadual  (   ) Federal  (   ) Particular 

Nome do(a) Diretor(a) : ____________________________________________________________ 

RG nº_________________________________  CPF: ____________________________________ 

Telefone 1: (   ) __________________________ Telefone 2: (   ) ___________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Nome do(a) professor(a) responsável: ________________________________________________ 

(   ) Turno Matutino  (   ) Turno Vespertino  (   ) Turno Noturno 

RG nº_________________________________  CPF: __________________________________ 

Telefone 1: (   ) __________________________ Telefone 2: (   ) ___________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Nome do(a) aluno participante: ______________________________________________________  

Serie em curso: _________ do Ensino (   ) Médio ou (   ) Fundamental 

(   ) Turno Matutino  (   ) Turno Vespertino  (   ) Turno Noturno 

RG nº_________________________________  CPF: __________________________________ 

Telefone 1: (   ) __________________________ Telefone 2: (   ) ___________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

N° TÍTULO TÉCNICA DIMENSÃO COR 

1°     

2°     

3°     

 

Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer e estar ciente e de acordo com o 

Regulamento. 

___________________________________________ 
Assinatura do Diretor  
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ANEXO 2 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO USO DA IMAGEM DE TERCEIROS 

 

Eu, ____________________________________________________________________,  

RG ______________________ e CPF __________________________, responsável 

legal pelo aluno __________________________________________________________, 

declaro para os devidos fins que as imagens inscritas por esse no I Concurso de 

Fotografia da Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público do Trabalho não 

infringem direitos de terceiros, não incorrem em plágio com reprodução total ou parcial, 

responsabilizando-me, na esfera cível e penal, pelo descumprimento das normas 

constantes neste Regulamento. 

 

 

________________, _____ de _________________ de 2014. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do responsável legal) 

 


