
  
 

 

PROJETO CONCURSO FOTOGRÁFICO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO 
59°  ANIVERSÁRIO  DO  MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO 
GURGUÉIA-PI. 

  

REDENÇÃO DO GURGUÉIA, AOS MEUS OLHOS VOCÊ SE DESTACA 
ASSIM...  

  

Redenção do Gurguéia-PI completa 59 anos no próximo dia 05 de dezembro e 

como parte das comemorações, o Executivo Municipal lança nesta sexta-feira, dia 12 de 

novembro de 2021 (12/11/2021), por meio da Secretaria de Comunicação, o concurso 

de fotografia alusiva à comemoração do 59º aniversário do município de Redenção do 

Gurguéia-PI: “REDENÇÃO DO GURGUÉIA, AOS MEUS OLHOS VOCÊ SE DESTACA 

ASSIM...”.  

O concurso é destinado aos redencenses e seguidores das redes sociais oficiais 

da Prefeitura de Redenção do Gurguéia que residem no município de Redenção do 

Gurguéia-PI.  

 

JUSTIFICATIVA:  

  

O presente Projeto Justifica-se em estimular os diversos segmentos artísticos e culturais 

da cidade, ampliando assim a percepção visual e a compreensão de que o olhar na arte 

vai além do sentido físico da visão.  

OBJETIVO GERAL:  

  

Expressar diferentes olhares sobre o município de Redenção do Gurguéia, bem como 

incentivar a arte da fotografia através da divulgação e valorização de imagens do nosso 

Município e eleger fotografias para estampar o calendário do Município de Redenção do 

Gurguéia no ano de 2022.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Valorizar e resgatar as imagens do nosso Município;  

● Estimular o surgimento de novos talentos fotográficos;  

● Aliar o olhar artístico ao uso de novas tecnologias, como: câmeras fotográficas digitais, 

telefones celulares, entre outros equipamentos de captura de imagem;  

 
 



   
 

 

 

 

 

CATEGORIAS:  

  

• Melhor fotografia vista pela comissão com a cara da cidade de Redenção do Gurguéia-

PI; 

• Melhor fotografia Meio Ambiente; (natureza, figuras rupestres, animais, etc...), tiradas 

no município de Redenção do Gurguéia; 

• Melhor fotografia antiga, mas que precisa remeter o foco à cidade de Redenção do 

Gurguéia (política, desfile cívico, construção da cidade, esporte, agricultura, etc...). 

INSCRIÇÕES:  

  

O concurso terá as inscrições abertas no período de 15 de novembro de 2021 das 

7h30min até 25 de novembro de 2021 às 23h59min. O presente regulamento será 

publicado nas mídias digitais da Prefeitura Municipal.  

A participação no concurso é voluntária e gratuita.  

O participante poderá concorrer pelas 03 (três categorias).  

Cada participante poderá concorrer com apenas 2 fotos por categoria.  

Poderá participar do concurso redencenses e seguidores das redes sociais oficiais da 

Prefeitura de Redenção do Gurguéia que reside no município de Redenção do Gurguéia-

PI.  

 

Os participantes deverão se inscrever e enviar suas respectivas fotografias do dia 15 até 

o dia 25 de novembro de 2021 para o email: prefeituraderedencao.pi.gov@gmail.com, 
junto com o nome completo, endereço, telefone e local em que a foto foi tirada e qual 
categoria a fotografia irá concorrer, conforme o modelo abaixo. Para as duas primeiras 
categorias citadas acima, a foto deverá ser registrada na posição horizontal e pode ser 
feita pelo celular. O título da mensagem deverá ser “REDENÇÃO DO GURGUÉIA, AOS 
MEUS OLHOS VOCÊ SE DESTACA ASSIM...”.   

 
NOME COMPLETO:  
 
ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

LOCAL DA FOTO:  

CATEGORIA DA FOTO:  

TITULO DA MENSAGEM:  

 



  
  

 

 

 

FOTOGRAFIAS:  

  

● Entre os registros aceitos para o concurso estão imagens que representem o 

Município, como as suas riquezas naturais, diversidade cultural, costumes, economia, 

gastronomia, politica, desenvolvimento local, religiosidade, artes, monumentos, pontos 

turísticos, meio ambiente, entre outros.  

● As imagens inscritas deverão ser enviadas em formato JPEG, com boa qualidade e 

não deverão apresentar montagens e colagens.  

  

SELEÇÃO:  

  

● A seleção das imagens será pré-realizada pelos organizadores do concurso, que 

irão verificar se os participantes cumprem com os requisitos exigidos neste regulamento.  

  

• A Secretaria de Comunicação designará uma Comissão que fará a avaliação e 

escolherá as 07 melhores fotografias de cada categoria, num total de 21 fotografias 

de acordo com os seguintes critérios: estética, coerência com a categoria sugerida, 

nitidez e indicação do local. Serão eliminados arquivos de cunho ofensivo, 

difamatório ou sexual.  

  

• Caso a categoria não consiga ter o montante de fotografias a ser escolhidas, a(s) 

vaga(s) da(s) fotografia(s) será(ão) preenchida(s) com outra(s) fotografia(s) de outra 

categoria escolhida pela comissão; 

 

 

• As 21 (vinte e um) melhores fotografias selecionadas pela comissão irão para votação 

do público na página oficial da prefeitura no Instagram (@prefeituraderedencaopi); 

  

• O concurso selecionará das 21 fotografias as 12 (doze) mais votadas (curtidas), entre 

o dia 25 de novembro a 01 de dezembro de 2021; 

RESULTADO:  

  

● O resultado do concurso será anunciado no dia 04 de dezembro do corrente ano no 

Palco Municipal.  

 

 



 

  
  

 

 

PREMIAÇÃO:  

 Será premiada a melhor foto de cada categoria dentre as 12 (doze) fotografias mais 

votadas pelo público na página oficial da prefeitura no Instagram 

(@prefeituraderedencaopi) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por Categoria, mais 

R$ 500,00 (quinhentos reais) que será dividido entre as 03 (três) fotografias mais votadas 

pela página social da Prefeitura acima citada, independente de categoria, sendo 

R$250,00 a fotografia mais curtida, R$ 150,00 para a segunda foto mais curtida e R$ 

100,00 para a terceira foto mais curtida. 

● As 12 melhores fotografias votadas pelo público na página oficial do município no 

Instagram (@prefeituraderedencaopi), além de constarem no calendário do município, 

também os seus autores ganharão um passeio na Rota Turística “Cânions do Vianna” 

localizado na cidade de Bom Jesus. O passeio acontecerá de acordo com a data 

disponível pelo setor de turismo da cidade Bom Jesus-PI, e com data a combinar com os 

ganhadores. Além disso, as fotografias serão publicadas nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal com o nome dos seus respectivos autores.  

DISPOSIÇÕES FINAIS:  

  

● 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;  

● O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos 

os itens deste regulamento.  

● As dúvidas referentes ao regulamento do concurso fotográfico podem ser 

encaminhadas para e-mail prefeituraderedencao.pi.gov@gmail.com.  

  
  
  

Redenção do Gurguéia-PI, 12 de novembro de 2021.  

  

  

Francisco das Chagas Macedo de Andrade  

Sec. De Comunicação  
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

  

  

ANEXO  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  DE  USO  DE  IMAGEM  

Eu    _____________________________________, portador de CPF: 

 _________________________e RG: , AUTORIZO a 

utilização e divulgação da fotografia inscrita e de meu nome, sem incidência de qualquer 

ônus, pela prefeitura municipal de Redenção do Gurguéia-PI, por período 

indeterminado, em todos os materiais de divulgação que for necessário.  

 

Redenção do Gurguéia,  de de 2021.  

  

Assinatura:   _______________________________________  


