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Tema: “Qual a sua arte?” 
 

Regulamento: 

 

01. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1 O VI Concurso Cultural de Fotografia da Escola Técnica Professor Adolpho Arruda 

Mello é aberto ao público estudantil e comunidade em geral. 

1.2 A seleção das fotos levará em consideração critérios estéticos da imagem; a 

mensagem transmitida pelo participante, aspectos de composição, as cores da fotografia 

e a criatividade. 

1.3 Cada participante poderá concorrer com, no máximo, 03 (três) fotografias. 

1.4 O participante será premiado uma única vez. 

 

02. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente no site www.etecarrudamello.com, no 

período de 25 de novembro a 10 de dezembro de 2017. 

2.2 A taxa de participação corresponderá ao valor de R$ 7,00 (sete reais). 

 

03. DO MATERIAL: 

 

3.1. O material deverá ser anexado no site www.etecarrudamello.com, até o dia 10 de 

dezembro de 2017. Se houver inconsistência, poderá ser encaminhado no e-mail: 

e252ata@cps.sp.gov.br  

 

04. DA ESCOLHA: 

http://www.etecarrudamello.com/
http://www.etecarrudamello.com/
mailto:e252ata@cps.sp.gov.br
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Serão escolhidas e premiadas 03 (três) fotografias, mediante as notas de 0 (zero) a 10 

(dez) atribuídas pelos jurados. 

 

05. DA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS SELECIONADAS: 

Além das fotografias vencedoras, as demais fotografias recebidas irão compor a 

exposição que tem como tema “Qual a sua arte?”. 

 

06. DO JULGAMENTO: 

6.1. As fotografias serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por 03 (três) 

profissionais especializados na área. O material será avaliado mediante denominação “A”, 

“B”, “C”, “D”... e assim por diante, não constando o nome do participante na foto. 

 

07. DA PREMIAÇÃO:  

7.1 Os 03 (três) autores das melhores fotografias serão divulgados e premiados no dia 12 

de dezembro de 2017, nas dependências da Etec Professor Adolpho Arruda Mello. 

7.2 O primeiro colocado receberá R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); o segundo será 

contemplado com R$ 100,00 (cem reais), e o terceiro colocado ganhará um quadro do 

artista Josué Pantaleão. 

7.3 Caso o contemplado não esteja presente no dia, a comissão organizadora entrará em 

contato para entregar o prêmio. 

 

08. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1 Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, mas permitindo o uso pelo 

VI Concurso Cultural de Fotografia da Etec Arruda Mello para a divulgação do evento, nas 

mídias eletrônicas e impressas. 

8.2 A comissão julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver sobre os casos 

omissos neste regulamento, não cabendo recurso. 

8.3 Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 

pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou 
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uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos organizadores, de acordo com a 

Lei nº 5.768/71 e decreto nº 70.951/72, artigo 30. 

8.4 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 

fraude comprovada. 

8.5 Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos 

incorridos pelos participantes para inscrição, confecção e envio dos trabalhos, divulgação 

dos vencedores e comparecimento ao evento de premiação. 

8.6 É proibido a inscrição de docentes, diretores, servidores administrativos, estagiários, 

terceirizados ou qualquer outro colaborador que possua vínculo empregatício com a 

Unidade de Ensino. 

8.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Etec Arruda Mello. 

8.8 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento podem ser 

dirimidos na Etec Arruda Mello (Rua: Ribeiro de Barros, 1770 – Vila Dubus – atrás da 

Catedral), pelos telefones (18) 3916-3779 / (18) 3223-6239 ou pelo e-mail: 

e252ata@cps.sp.gov.br  

8.9  Após a inscrição o dinheiro não será devolvido. 

8.10 Parte do valor arrecadado será revertido à SOS – Serviços de Obras Sociais de 

Presidente Prudente em caixas de leite para as crianças atendidas. 

 

09. DO DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO: 

O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a critério 

da Comissão Organizadora, a desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s), e, 

consequentemente, do respectivo participante. 

 

10. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO REGULAMENTO: 

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

deste Regulamento. 

Presidente Prudente (SP), 20 denovembro de 2017. 

mailto:e252ata@cps.sp.gov.br
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Marcelo Duarte 
Diretor da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello 

 


