
EDITAL Nº 041/14 

Regulamenta o I Concurso de Fotografias 
Municipal, “Roca Sales em Fatos e 
Retratos”, e dá outras providências. 

 
  

NÉLIO JOSÉ VUADEN, Prefeito do Município de Roca Sales, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal regulamenta o I Concurso de Fotografias Municipal, 
“Roca Sales em Fatos e Retratos” para escolha de fotografias do município de Roca 
Sales, como segue: 

 

01 - DO OBJETIVO: 

01.1 – O concurso de fotografias tem o propósito de resgatar a história dos 60 (sessenta) 
anos do Município de Roca Sales, as belezas arquitetônicas e naturais da cidade 
e estimular o desenvolvimento da criatividade e da imaginação. 

01.2 - As fotografias escolhidas serão utilizadas nas placas de identificação das ruas do 
município, em cartões postais, bem como, poderão ser utilizadas para representar 
eventos, em exposições, folderes, cartazes, impressões, envelopes e outras 
peças definidas pela Comissão Organizadora do evento e pela Prefeitura 
Municipal de Roca Sales.  

 

02 – DA PARTICIPAÇÃO: 

02.1 - Poderão participar do concurso os alunos matriculados nas escolas de Roca Sales 
e a população em geral. 

 
03 - DAS INSCRIÇÕES: 
 
03.1 - Cada participante poderá inscrever até 03 (três) fotografias coloridas e/ou preta e 

branca e/ou sépia. 
03.2 - A Inscrição é gratuita e será confirmada mediante o recebimento do e-mail 

eletrônico com as fotografias. 
03.3 – As fotografias deverão ser encaminhadas para o e-mail eletrônico 

concursofotorocasales@gmail.com, até o dia 22 de outubro de 2014, iniciando-se 
o presente concurso a partir da publicação deste edital. 

03.4 – As imagens enviadas por e-mail deverão estar identificadas com legendas 
identificando o local onde foram fotografadas. O nome do fotógrafo, seu endereço 
e telefone para contato devem estar presentes na mensagem eletrônica. 

03.5 – Não serão aceitas inscrições que não estiverem de acordo com os itens “03.1”, 
“03.3” e “03.4” do presente Edital. 

  
 
04 - SELEÇÃO E JULGAMENTO: 
04.1 – As imagens serão julgadas por 01 (um) representante da Comissão Organizadora 

do Evento de comemoração aos 60 (sessenta) Anos de Roca Sales, 01 (um) 
representante da CIC-Roca Sales, 02(dois) representantes do Setor de 
Fiscalização do Município, 01 (um) representante da Secretaria de Educação do 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 
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Município, 01 (um) representante da imprensa jornalística de Roca Sales e 01(um) 
fotógrafo. 

04.2 – A Comissão Julgadora escolherá as melhores fotografias entre todas as que 
forem enviadas dentro do prazo estipulado pelo presente edital. 

04.3 – A entrega das fotografias fora do prazo estipulado e em formato diverso daquele 
estabelecido no item “03.4”” do presente Edital, acarreta a desclassificação 
imediata das fotografias. 

04.4 – São critérios específicos para o julgamento das imagens pela Comissão 
Julgadora: 

 
a) Criatividade na abordagem (capacidade de criar, produzir ou inventar 
momentos e fatos); 
b) Comunicação (transmissão da ideia e universalidade); 
c) Beleza (aspecto visual da imagem e harmonia);  
d) Qualidade técnica (composição, profundidade de campo, luz e sombra, 
granulação da imagem, perspectiva, enquadramento, fotometria). 
e) Originalidade; 
f) Sensibilidade e adequação ao tema proposto; 

 
04.5 – Havendo empate, a Comissão Organizadora proferirá voto de desempate 

utilizando os seguintes critérios: criatividade, beleza e qualidade técnica. 
Permanecendo o empate, a escolha ocorrerá por sorteio. 

04.6 – Não serão aceitas fotografias com teor comercial, ofensivo ou promovam 
discriminação por motivo de origem, cor, raça, sexo, idade, opinião político ou 
partidária, ideologia, crença ou credo. 

04.7 – Os autores das fotos classificadas receberão um Certificado de participação 
emitido pelo Município de Roca Sales 

 
 
05 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
05.1 – A avaliação das fotografias pela Comissão Julgadora será realizada no dia 23 de 

outubro de 2014, às 09h00min, nas dependências da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura do Município. 

05.2 – O resultado final do concurso e a divulgação das fotografias selecionadas será 
publicado no saite e no Facebook da Prefeitura Municipal de Roca Sales, no dia 
24 de outubro de 2014, através de comunicado escrito. 

 
 
06 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
06.1 – O presente Edital será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Roca Sales, 

localizada na Rua Eliseu Orlandini, nº 51, em Roca Sales/RS, na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e no site da Prefeitura Municipal de Roca Sales.  

 
06.2 – Os casos omissos a este Edital serão decididos pela Comissão Organizadora dos 

60 (sessenta) Anos de Roca Sales, a CIC-Roca Sales e o Setor de Fiscalização 
do Município. 

 
06.3 – Os participantes do concurso asseguram desde já, que são os detentores dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes a respectiva obra, e permitem o uso das 
fotografias para a divulgação do evento nas mídias eletrônicas e impressas, bem 
como em toda e qualquer publicação realizada, apoiada ou fomentada pela 
Prefeitura Municipal de Roca Sales em todo e qualquer meio de comunicação 
existente, desde que indicado o nome do responsável pela fotografia. 
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06.4 – A participação neste concurso implica na autorização dos autores para 
exposições e publicações, sem ônus para nenhuma das partes. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 
EM 03 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
 
 

NÉLIO JOSÉ VUADEN 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 

              LAURI BUDKE   
Secretário Municipal da Administração. 
 

 
 
 
 
 


