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REGULAMENTO 

 

1. DO OBJETIVO 

O município de Água Doce através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

está promovendo a 11ª edição do Concurso Fotográfico – Água Doce sob um novo foco. Esse 

concurso tem como intuito revelar e divulgar as belezas de Água Doce, bem como, contribuir no 

fomento à atividade turística. 

 

2. DAS CATEGORIAS 

 O Concurso Fotográfico – Água Doce sob um novo foco prevê as categorias “fotógrafo amador” 

e “fotógrafo profissional”. 

 Para fins desse concurso, designa-se cada categoria como: 

.Fotógrafo amador: aquele que pratica a fotografia como hobby, ou seja, não faz uso da fotografia 

como profissão e não possui renda proveniente dessa atividade. Ressalta-se que a utilização de 

equipamentos profissionais para a captação de imagens para esse concurso, não caracteriza o autor 

como fotógrafo profissional. 

.Fotógrafo profissional: todo aquele que faz da fotografia sua principal atividade econômica, a 

desenvolvendo em tempo integral, sendo que a função pode ser, inclusive, uma atividade 

complementar de outras profissões, tais como, jornalistas, publicitários e assessores de comunicação e 

imprensa.  

 

3. DO TEMA 

 A 11ª edição do Concurso Fotográfico – Água Doce sob um novo foco traz como tema: 

“Opostos que atraem”. 

https://querobolsa.com.br/carreiras-e-profissoes/jornalista
https://querobolsa.com.br/carreiras-e-profissoes/publicitario
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 Propõe-se com essa temática desafiar os fotógrafos a captarem imagens atuais e de caráter 

paisagístico no município de Água Doce, as quais registrem na mesma cena contrastes de beleza e 

harmonia, tais como: grande/pequeno, distante/perto, claro/escuro, novo/velho, entre outros. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 As inscrições e o envio das fotografias participantes serão realizados exclusivamente via e-mail, 

conforme a seguir: 

4.1.1 Preencher a ficha de inscrição encontrada no site www.aguadoce.sc.gov.br. É 

obrigatório o preenchimento de todos os campos da mesma. 

4.1.2 Preencher a autorização dos pais ou responsáveis encontrada no site 

www.aguadoce.sc.gov.br, caso o participante seja menor de 18 anos. 

4.1.3 Renomear o(s) arquivo(s) da(s) fotografia(s) participante(s) com o(s) título(s) de cada 

trabalho, que deve(m) ser o(s) mesmo(s) constante(s) na ficha de inscrição. 

4.1.4 Anexar no e-mail a ficha de inscrição, autorização dos pais ou responsáveis (se 

necessário) e a(s) fotografia(s) que concorrerão ao concurso e enviá-las para o endereço 

eletrônico turismo@aguadoce.sc.gov.br com o título “Concurso Fotográfico – Água Doce 

sob um novo foco”. 

4.1.5 O participante da categoria “Fotógrafo profissional” deve obrigatoriamente, encaminhar 

no ato da inscrição, juntamente com os demais anexos, um comprovante de que possui 

vínculo profissional com a atividade. Como comprovação, serão aceitos registro de empresa 

em qualquer enquadramento, contrato ou carteira de trabalho, diploma de conclusão de curso 

profissional, técnico ou superior em fotografia ou áreas relacionadas, entre outros. O 

documento apresentado será analisado pela Comissão Organizadora do Concurso e, caso não 

seja validado, automaticamente o candidato será enquadrado na categoria “Fotógrafo amador”. 

4.1.6 Aguardar a confirmação do recebimento do e-mail emitida pela Comissão Organizadora 

do Concurso. 

4.2 A inscrição será efetivada mediante a remessa de até 3 (três) trabalhos para a categoria “Fotógrafo 

amador” e até 5 (cinco) trabalhos para a categoria “Fotógrafo profissional”, sendo que apenas um 

desses poderá ser premiado. 

4.3 A(s) fotografia(s) deve(m) ser inédita(s), não podendo ser cópia ou adaptação de fotos já 

existentes. 

4.4 Não será cobrada taxa de inscrição para participação no Concurso Fotográfico. 

4.5 A(s) fotografia(s) e a ficha de inscrição deverão ser encaminhadas até às 23h59min do dia 21 de 

junho de 2022. Não serão aceitas as inscrições realizadas após esse período. 

http://www.aguadoce.sc.gov.br/
http://www.aguadoce.sc.gov.br/
mailto:turismo@aguadoce.sc.gov.br
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4.6 O município de Água Doce reserva-se o direito de publicação e divulgação das fotografias. A 

inscrição no concurso implica a cessão de uso dos trabalhos à Administração Municipal, sem qualquer 

tipo de ônus, assegurada à divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos créditos. 

4.7 O concurso é aberto a todos os públicos, moradores de Água Doce ou não, sendo que menores de 

idade deverão encaminhar autorização dos pais ou responsáveis, a qual pode ser retirada no site 

www.aguadoce.sc.gov.br. 

4.8 O titular da inscrição deve possuir conta bancária no próprio nome, a fim de que, caso seja 

premiado, o pagamento possa ser efetuado via depósito. Os dados da conta bancária devem, 

obrigatoriamente, constar no campo específico na ficha de inscrição. Caso o participante não insira 

essa informação na ficha de inscrição, o(s) trabalho(s) será(ão) desclassificado(s). 

4.9 Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem de acordo com as especificações descritas 

nos itens anteriores. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES 

5.1 A fotografia poderá ser colorida, sépia ou preta e branca. 

5.2 Não serão aceitas fotografias em formato macro. 

5.3 Serão aceitas imagens com manipulação, desde que essas apresentem apenas correções de 

enquadramento, claridade (brilho, contraste e sombra) e cor (temperatura, tonalidade, saturação e 

realce de cores). 

 

6. DOS PRAZOS 

 Os prazos para o 11º Concurso Fotográfico – Água Doce sob um novo foco são os seguintes: 

Inscrições 23/05/2022 à 21/06/2022 

Avaliação do júri técnico 23/06/2022 à 07/07/2022 

Divulgação do resultado final do Concurso Fotográfico 11/07/2022 

Entrega simbólica da premiação  15/07/2022 

 

7. DA AVALIAÇÃO 

7.1 A seleção das fotografias inscritas nas duas categorias será realizada por um júri técnico formado 

por 03 (três) avaliadores especializados e nomeados sem ônus para o município de Água Doce. 

7.2 Critérios de avaliação: 

.Qualidade fotográfica 

.Criatividade 

.Beleza 

http://www.aguadoce.sc.gov.br/
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7.3 Para cada imagem inscrita, o júri técnico estará atribuindo notas de 0 a 10 (com duas casas 

decimais). Posteriormente será calculada a média por critério, seguida pela média geral, que 

representará a nota final. As fotografias que alcançarem melhor pontuação serão as classificadas no 

concurso. 

7.4 Em caso de empate, será considerada a melhor média nos critérios, observada a seguinte ordem: 

qualidade fotográfica, criatividade e beleza. Caso a condição de empate ainda permaneça, utilizar-se-á 

como parâmetro o maior número de inscrições do fotógrafo nas edições anteriores do Concurso 

Fotográfico. Esgotadas as possibilidades de desempate, o prêmio será dividido. 

7.5 A avaliação do júri técnico das fotografias inscritas será realizada na modalidade home office no 

período entre 23 de junho de 2022 à 07 de julho de 2022. 

 

8. DOS IMPEDIMENTOS 

 É vedada a participação de membros da comissão organizadora e júri técnico, bem como, 

familiares de 1º (primeiro) grau desses. 

 

9. DA PREMIAÇÃO 

9.1 As 5 (cinco) melhores fotografias da categoria “fotógrafo amador” e as 3 (três) melhores fotografias 

da categoria “fotógrafo profissional” eleitas pelo júri técnico, receberão prêmios em dinheiro nos valores 

constantes no quadro abaixo. 

9.2 Os prêmios serão custeados com recursos oriundos da Administração Municipal, sendo que cada 

ganhador receberá o valor líquido, já deduzidos os valores legais relativos à retenção de INSS (11%). 

 

.Premiação categoria “Fotógrafo amador”: 

PRÊMIO VALOR BRUTO VALOR LÍQUIDO 

1º lugar R$ 393,26 R$ 350,00 

2º lugar R$ 393,26 R$ 350,00 

3º lugar R$ 393,26 R$ 350,00 

4º lugar R$ 393,26 R$ 350,00 

5º lugar R$ 393,26 R$ 350,00 

Valor da premiação R$ 1.966,30 R$ 1.750,00 

 

.Premiação categoria “Fotógrafo profissional”: 

PRÊMIO VALOR BRUTO VALOR LÍQUIDO 

1º lugar R$ 786,52 R$ 700,00 

2º lugar R$ 786,52 R$ 700,00 

3º lugar R$ 786,52 R$ 700,00 

Valor da premiação R$ 2.359,56 R$ 2.100,00 
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9.3 O repasse dos prêmios se dará mediante a realização de depósito bancário na conta informada na 

ficha de inscrição, em até 15 (quinze) dias da divulgação do resultado. 

9.4 A entrega simbólica da premiação para as fotos selecionadas ocorrerá em paralelo ao evento em 

comemoração ao Dia do Comerciante, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, que acontecerá no dia 15 de julho de 2022, às 19 horas, nas dependências do Centro de 

Convivência do Idoso. 

9.5 Na impossibilidade do comparecimento do ganhador na entrega simbólica da premiação citada no 

item 9.4, se faz imprescindível que esse nomeie um representante para a ocasião. 

 

10. DOS RESULTADOS 

10.1 Os resultados serão publicados no sítio eletrônico do município de Água Doce 

(www.aguadoce.sc.gov.br) e também na página oficial do Departamento de Turismo na rede social 

Facebook (Turismo - Água Doce, Santa Catarina, Brasil), conforme cronograma apresentado no item 6 

desse regulamento. 

10.2 Os vencedores desse concurso serão comunicados do resultado por intermédio de telefone ou e-

mail. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 As decisões do júri técnico serão irrecorríveis, soberanas e finais. 

11.2 O ato da inscrição implica a aceitação total do presente regulamento. 

11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do 11º Concurso Fotográfico - 

Água Doce sob um novo foco. 


