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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

EDITAL PR-RR Nº 01 DE 1° DE OUTRUBRO DE 2013

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA

NO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais,  torna pública a

abertura de inscrições do I Concurso de Fotografia da PR/RR, em comemoração alusiva

à semana do servidor, com a Temática Servidor 2013: Um Olhar de Solidariedade sobre

Roraima, e convida os seus membros, servidores, estagiários, terceirizados e respectivos

familiares a participarem do evento, o qual será regido pelas seguintes disposições:

1. DO TEMA

O Ministério  Público  Federal  (MPF),  além  do  seu  papel  de  guardião  da

ordem jurídica e de realização da Justiça, tem também como missão a proteção da

cidadania, da democracia e dos interesses da sociedade de maneira geral, incluindo

temas como etnias oprimidas, meio ambiente, patrimônio público e direitos humanos;

Os servidores do MPF são Peça fundamental para alcançar esse objetivo,

sendo eles que, em seu trabalho diário, cada qual com a sua contribuição, concretizam

a missão precípua da instituição que é o bem coletivo;

Neste contexto, o tema do I Concurso de Fotografia é  “Servidor 2013: Um

Olhar  de  Solidariedade sobre Roraima”,  e  visa registrar,  divulgar  e  premiar  o  olhar

daquele funcionário da Procuradoria que melhor compreender, por mídia fotográfica,
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como o exercício no MPF pode mudar ou tem mudado o estado de Roraima.

Poderão  ser  fotografadas  paisagens,  prédios  antigos,  praças,  estradas,

aldeias, pessoas e eventos que traduzam a interação entre diferentes grupos étnicos,

demostrando cada bem social e humano que o Ministério Público Federal deve proteger.

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. O Concurso Fotográfico “Servidor 2013: Um Olhar de Solidariedade

sobre  Roraima”  é  voltado  aos  estagiários,  terceirizados,  servidores  e  membros  da

Procuradoria da República em Roraima, bem como aos respectivos cônjuges e filhos .

2.2.  Os  temas  das  fotografias  serão  paisagens,  prédios  antigos,  praças,

estradas, aldeias, pessoas e eventos que traduzam a interação entre diferentes grupos

étnicos.

2.3.  A  seleção  das  fotos  levará  em  consideração  critérios  estéticos  da

imagem  produzida  –  composição,  cores,  corte  e  a  mensagem  transmitida  pela

fotografia.

2.4.  Não  serão  aceitas  montagens  fotográficas  produzidas  a  partir  de

softwares de edição de imagens.

2.4. Cada fotógrafo poderá participar com, no máximo, 02 (duas) fotos.

2.5. Para os prêmios principais, cada participante só poderá ser premiado

uma única vez.

2.6.  Os trabalhos  inscritos  no Concurso deverão ser  inéditos,  não sendo

permitida  nenhuma  veiculação  anterior  tanto  em  forma  impressa  (livros,  jornais,

revistas,  peças  gráficas),  quanto  em formato  eletrônico  (CDs,  DVDs,  E-books,  sites,
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mídia on-line, etc.).

2.7. É vedada a participação, no Concurso Fotográfico de qualquer membro

da Comissão Organizadora,  da Comissão Julgadora,  bem como de seus  cônjuges,

ascendentes, descendentes ou colaterais, até o primeiro grau, ou de quem quer que, de

uma maneira ou de outra, esteja envolvido com a realização do Concurso.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Os trabalhos a serem inscritos deverão ser entregues pessoalmente na

Assessoria de Comunicação da PRRR, no endereço Rua General Penha Brasil, nº 1255 -

Bairro São Francisco, Boa Vista.

3.2. A entrega dos envelopes deverá ser feita até o dia 15/10/2013, das 09

às 12:00h e das 14 às 17:00h, na Assessoria de Comunicação da PRRR.

4. DO MATERIAL

4.1. O trabalho deve ser apresentado em cópia impressa, no formato 15 x

21 cm, e em mídia digital (CD ou DVD) nos formatos JPG ou TIF, com no mínimo 300

dpi de resolução e tamanho de arquivo de pelo menos 1500 Kb.

4.2. Cada concorrente entregará um envelope lacrado sem identificação do

remetente  contendo  outros  dois  envelopes  menores,  igualmente  lacrados  e  sem

nenhuma identificação, da seguinte forma:

Envelope 1 - fotografias reveladas em formato 15 x 21 cm; no verso da

fotografia o concorrente deverá colar uma etiqueta impressa com texto breve contendo:

a) local e data em que a imagem foi capturada; b) importância, significado e descrição

do elemento fotografado, relacionando com o tema do concurso.
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Envelope 2 - mídia digital  (CD ou DVD) contendo o original do trabalho

apresentado; declaração de que as informações fornecidas são verdadeiras; documento

impresso  descrevendo  os  seguintes  dados  do  autor/participante  do  concurso:  nome

completo, número de RG, número do CPF, vínculo com a PRRR (estagiário, terceirizado,

servidor, membro, cônjuge ou filho de funcionário), setor em que trabalha, cargo que

ocupa, endereço de e-mail e telefones comercial, residencial e celular.

4.3. Os envelopes e a cópia da foto não poderão portar marcas, nomes,

pseudônimos ou qualquer identificação que possa associar sua autoria, sob pena de

desclassificação.

5. DO JULGAMENTO

5.1.  Os  trabalhos  serão  julgados  até  o  dia  20/10/2013,  por  comissão

indicada  pela  PRRR,  formada  por  servidores  e/ou  profissionais  com  reconhecida

competência.

5.2. No processo de avaliação dos trabalhos inscritos, a Comissão Julgadora

norteará suas decisões fundamentando-se nos seguintes critérios:

(a) adequação ao tema proposto pelo presente Edital;

(b) o conjunto de técnica, estética, contextualização e plástica;

(c) originalidade e criatividade.

5.3. Das decisões da Comissão Julgadora não cabe recurso.

6. DA PREMIAÇÃO

6.1. O resultado do concurso será divulgado no site da Intranet da PRRR

(http://intranet.prrr.mpf.mp.br/) até o dia 25/10/2013.
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6.2. Aos trabalhos vencedores serão concedidos os prêmios de:

1º. Lugar – 01 (um) forno microondas marca Eletrolux branco

2º. Lugar – 01 (um) Jantar para dois no restaurante Navalho.

3º. Lugar – 01 (um) aparelho de DVD.

6.3. Além dos trabalhos classificados nos 3 (três) primeiros lugares, serão

selecionadas outras fotografias para integrar exposição fotográfica do Dia do Servidor

Público.

6.4.  As  fotografias  não  vencedoras  dos  prêmios  principais  que  forem

selecionadas para compor a exposição, conforme mencionado no item 5.3, participarão

de sorteio de prêmios, como jantares e brindes.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1.  Todos  os  participantes  do concurso asseguram desde já  que são os

legítimos  autores  das  fotografias,  portanto,  são  detentores  dos  direitos  autorais  e

patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, mas, para fins deste edital, permitem em

qualquer tempo o uso das imagens pela PRRR, em mídias eletrônicas e impressas.

7.2. Para fins institucionais, independentemente de qualquer formalização, a

Procuradoria poderá utilizar livremente e em qualquer tempo os trabalhos selecionados

em seus materiais de divulgação, no país e no exterior, sempre fazendo menção ao

autor.

7.3. As fotos enviadas não serão devolvidas.

7.4. A comissão julgadora é soberana e a ela compete avaliar e resolver

sobre os casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso.
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7.5. O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância

com todos os itens deste Regulamento.

Informações: Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em

Roraima,  Rua  General  Penha  Brasil,  nº  1255  -  Bairro  São  Francisco,  Boa  Vista  -

Roraima. CEP:  69.305-130. Email: ascom@prrr.mpf.gov.br.

Boa Vista, 01 de outubro de 2013.

Renata Maia da Silva

Procuradora-chefe substituta

Publicado no DMPF-e, Administrativo de   04  /  10  /2013, p.   28  .  
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