
 
 

Regulamento Concurso EDNA NOLASCO de fotografia 
Tema: “Minha Conquista”, da Prefeitura de Vitória da Conquista/BA – 

Novembro/2021 
 
O Concurso EDNA NOLASCO de Fotografia com o tema “Minha Conquista” é 
organizado pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA, por meio da 
Secretaria de Comunicação, e será realizado no mês de novembro de 2021, de modo 
virtual.  
 
 

INFORMAÇÕES INICIAIS 
 

1. Inscrições: de 01/11/2021 a 06/11/2021. 
2. Exposição/votação dos trabalhos: 09/11/2021 a 23/11/2021. 
3. Divulgação dos resultados: 25/11/2021, no perfil da PMVC no Instagram.  
4. Premiação: 30/11/2021, na Prefeitura de Vitória da Conquista/BA. 
5. As fotografias estarão expostas no perfil do Instagram @MinhaConquista, e 

servirão para a escolha de uma foto por voto popular, a contagem das curtidas 
na foto, na conta oficial da campanha instagram.com/minhaconquista. 

6. A premiação será realizada em cerimônia no Gabinete da Prefeitura.  
7. O resultado e cobertura da premiação serão divulgados no site da Prefeitura de 

Vitória da Conquista/BA – www.pmvc.ba.gov.br, no Facebook e no Instagram 
oficiais da PMVC.  
  
PARTICIPAÇÃO 
 

8. So poderão participar fotógrafos amadores, com idade a partir 18 anos, 
residentes na cidade de Vitória da Conquista, mediante a remessa virtual de 
trabalhos inéditos, originais e com o tema “Minha Conquista”, retratando 
cenas, locais, pontos turísticos e cartões postais que exaltem a beleza e os 
encantos da cidade de Vitória da Conquista, acompanhados da ficha de 
inscrição (Anexo I) devidamente preenchida. 

9. É vedada a participação de servidores da SECOM, assim como funcionários das 
agências de publicidade que atendem à PMVC. 

10. Cada pessoa poderá participar com apenas uma (1) fotografia. As identificações 
do fotógrafo e o título da fotografia devem constar na ficha de inscrição (Anexo 
I). 
 
INSCRIÇÃO 
 

11. A inscrição é gratuita. 
12. Cada participante poderá inscrever-se no concurso com apenas 1 (uma) 

fotografia, de sua própria autoria, original, inédita e sem uso de programas de 
edição ou aplicação de filtros (sujeitando-se, nos casos de não observância 
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dessas condições, ao cancelamento da inscrição ou cassação de prêmios ou 
menções recebidas, sem prejuízo de outras sanções que caibam, inclusive 
penais). 

13. No caso de mais de uma fotografia inscrita, será considerada apenas a primeira 
inscrição. 

14. As fotografias deverão ser enviadas no formato digital para o e-mail 
prefsconquista@gmail.com, com o título CONCURSO MINHA CONQUISTA, 
acompanhadas das informações da ficha de inscrição (Anexo I). 

15. As fotografias deverão ser entregues com alta resolução, no formato mínimo 
de 1024 pixels e extensão .jpg ou .png. Os arquivos enviados em outros 
formatos serão automaticamente desclassificados. 

16. As inscrições que não atenderem ao item 8 deste regulamento serão 
automaticamente desclassificadas. 
 
CRITÉRIOS 
 

17. Não serão aceitas fotografias que já tenham participado de outros concursos, 
bem como as que já tenham sido publicadas nas redes sociais ou outros meios 
ou exibidas em público. 

18. Não serão aceitas para fotografias com edição ou alteração em qualquer tipo 
de programa gráfico (aplicativos e softwares de edição de imagem). 

19. Caso haja identificação de alguma pessoa na foto, o autor deverá apresentar 
uma autorização de cessão de imagem (Anexo II). 

20. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista não se responsabiliza pelo 
direito de imagem. 
 
PREMIAÇÃO 
 

21. Os três (3) vencedores serão premiados, cada um, com a impressão da foto em 
um quadro com moldura no formato 1,20cm x 0,80 cm. 

22. A escolha das vencedoras será feita por uma comissão formada por quatro 
membros da Secom entre as dez que obtiverem mais curtidas no perfil oficial 
do concurso @minhaconquista.  

23. A decisão da comissão é soberana e irrecorrível. 
24. Os autores das 3 (três) fotografias vencedoras receberão como prêmio, além 

do quadro, uma placa de menção honrosa e a divulgação de suas fotografias 
em mídias impressas e digitais. 

25. Qualquer atividade suspeita ou compra de curtidas que possa ser identificada 
pela Comissão Organizadora implicará na desclassificação automática da 
fotografia do concurso. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

26. Todos os participantes do concurso asseguram, automaticamente, com sua 
inscrição, que são os detentores dos direitos autorais e intelectuais pertinentes 
à sua respectiva obra, assim como a permissão do uso pelo Concurso para a 
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divulgação em informes publicitários ou outros meios, além da cessão de uso 
pra Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA. 

27. Os arquivos com as imagens digitalizadas passarão a integrar o acervo da 
SECOM. Desta forma, ao efetivar sua inscrição no concurso, o participante está 
ciente de que as suas imagens ficarão à disposição permanente da Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista, podendo ser utilizadas a qualquer momento 
em mídias eletrônicas, como site e redes sociais, entre outras, bem como em 
materiais impressos de divulgação, citando-se, claro, o devido crédito do autor 
toda vez que forem utilizadas. 

28. Outros prêmios e menções poderão ser instituídos a critério da Comissão 
Organizadora. 

29. A simples inscrição configura automática e plena concordância do participante 
com este Regulamento. 

30. Questões omissas neste Regulamento serão resolvidas pela Comissão 
Organizadora.  

 
 
Secretaria Municipal de Comunicação – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA.  

 
_ 
 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Concurso Fotográfico "Minha Conquista” 
Nome completo: 
Título da foto: 
Local fotografado: 
Data de nascimento: 
Idade: 
RG: 
CPF: 
Profissão: 
E-mail: 
Telefone: 
Endereço:  
 
_ 
 
ANEXO II - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
(utilizar apenas se a foto mostrar alguma pessoa que possa ser identificada) 

 
Pelo presente documento eu, _______________________________________, pessoa 
física, inscrita no CPF sob o número ____________________, adiante designado 
AUTORIZANTE, autorizo os organizadores do CONCURSO CULTURAL FOTOGRÁFICO 
“Minha Conquista” e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, adiante designado 



 
AUTORIZADO, a utilizar, gratuitamente, a minha imagem, de acordo com o que a 
seguir se estabelece:  

 
A presente Autorização é dada de forma a permitir a utilização pelo AUTORIZADO, 
gratuitamente, em número ilimitado de vezes, da imagem do AUTORIZANTE em 
materiais de divulgação (impressos, virtuais e audiovisuais) institucional do 
AUTORIZADO. 

 
O AUTORIZADO fica plenamente capacitado a reproduzir, publicar e ceder, no Brasil e 
no Exterior sob qualquer forma de suporte de material existente ou que venha a ser 
criado, as produções que contenham a imagem do AUTORIZANTE. 

 
O AUTORIZANTE, plenamente ciente de que as produções fotográficas do 
AUTORIZADO são de caráter institucional, firma a presente Autorização gratuitamente, 
de forma irrevogável e irretratável em caráter definitivo. Elegem as partes o foro da 
Comarca de Vitória da Conquista como o único competente para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente instrumento com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que o seja. Desta forma, firma o presente, Vitória da Conquista, 
____ de ______________________ de 2021. 
 
 
_________________________________ 
(Nome e assinatura do AUTORIZANTE) 
 
 


