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EDITAL DO 1º CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA DA SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, RECURSOS 

HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE DA 

PREFEITURA DE NITERÓI: UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E 

SUSTENTABILIDADE DE NITERÓI (SMARHS) torna pública a abertura e convida os 

interessados a participarem do 1º Concurso de Fotografia: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE 

NITERÓI, na forma deste edital.  

 

DO OBJETIVO  

1. A cidade de Niterói tem lindas áreas verdes e uma rica biodiversidade. O objetivo deste concurso 

é catalogar as imagens destas áreas, que farão parte do Atlas de Unidades de Conservação e exposição 

fotográfica. 

 

 

DO CONCURSO  

2. O Concurso de Fotografia tem como tema as Unidades de Conservação de Niterói e sua finalidade 

é incentivar a população a conhecer e frequentar estas áreas, registrando imagens que poderão ser 

publicadas no Atlas. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

3. Poderão participar do Concurso de Fotografia: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE NITERÓI, 

todas as pessoas físicas e jurídicas residentes ou não na cidade de Niterói. 

 

3.1. O trabalho deverá ser individual, vedada a coautoria. 

 

3.2. Cada concorrente poderá participar com mais de uma fotografia original, até o limite de 10 (dez). 

 

3.3. Não serão aceitas fotografias que façam referência de qualquer forma, direta ou indiretamente, a 

produtos e marcas comerciais. 

 

3.4. Serão desclassificadas as fotografias que forem obtidas por meio de montagens e colagens, bem 

como que tenham cunho ofensivo, imoral, discriminatório, com teor ilícito ou imagens que sugiram 

ou estimulem atos que possam colocar em risco a saúde e a segurança da audiência. 

 

3.5. Não serão aceitas fotografias que já tenham sido premiadas em outros concursos até a data de 

inscrição neste Concurso. 

 

3.6. Os organizadores se reservam o direito de desclassificar os participantes cujas fotografias 

inscritas não se enquadrem nas condições dispostas neste Regulamento, tais como: 

 

a) sejam idênticas ou significativamente similares, análogas e/ou que de qualquer forma possam ser 

interpretadas como cópia ou reprodução, total ou parcial, ou que de alguma forma coloquem em 
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dúvida a sua autoria;  

 

b) que façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra partido ou candidato; 

 

c) que estejam em desacordo com a finalidade deste Concurso; 

 

d) nas áreas dispostas no item 5.1. 

 

3.7. As imagens deverão obrigatoriamente obedecer a resolução de 300 DPI. 
 

3.8. O arquivo digital das fotografias deverá ser enviado para o e-mail: atlasucsniteroi@gmail.com, 

com os seguintes dados: nome completo, número do CPF e RG, telefones e e-mail de contato. O 

assunto do e-mail deverá ser “FOTO(S) PARA CONCURSO”. 

 

 

DO PRAZO  

 

4. Serão válidas as fotografias enviadas no período de 31 de março de 2017 até o dia 30 de abril de 

2017, nos termos do item 3.7 deste edital.  

 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

5. No julgamento serão considerados os critérios de criatividade, estética, originalidade, qualidade 

artística, resoluções e pertinência com o tema proposto (cada critério será pontuado com notas de 0 a 

10). 

 

5.1.Serão consideradas as fotos das seguintes Unidades de Conservação (figuras em anexo): 

   

- Parque Estadual da Serra da Tiririca: Costão de Itacoatiara, Morro das Andorinhas, Enseada do 

Bananal, Morro da Peça, Ilhas do Pai, Mãe e Menina, Laguna de Itaipu. 

 

- Parque Natural Municipal de Niterói: Morro da Viração (antigo Parque da Cidade), Praia do 

Sossego, Cavernas do MAC, Ilha da Boa Viagem, Ilha do Pontal, Ilha do Modesto, Pedra de Itapuca, 

Pedra do Índio, Ilha dos Cardos, Ilha dos Amores, Ilha das Duas Irmãs, Ilha do Veado, Morro do 

Imbuí, Morro do Cantagalo, Ponta da Galheta e entorno da Laguna de Piratininga; 

 

- Área de Proteção Ambiental do Morro do Gragoatá: localizada no interior do campus da Praia 

Vermelha/ Universidade Federal Fluminense; 

 

-Reserva Ecológica Darcy Ribeiro: Morro do Cantagalo, Morro dos Malheiros e Chibantes; 

 

-Área de Proteção Ambiental da Água Escondida: Morro Boa Vista, Chácara do Vintém, Morro do 

Abílio; 

 

-Área de Proteção Ambiental do Morro do Morcego, Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes Pico e Rio 

Branco. Forte do Rio Branco, Fortaleza de Santa Cruz da Barra, Forte do Pico, Praia do Imbuí, Praia 

do Forte e Rio Branco, Morro do Ourives, Praia de Adão e Eva, Forte São Luiz. 
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-Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental: Morro Boa Vista, Morro do Castro, Morro do 

Holofote, Ilha Manoel João, Morro da Antena da Embratel, Morro do Querosene, Morro do Céu, 

Morro do Saraiva, Morro da Florália, Morro da Rádio Relógio Federal, Ladeira do Castro, Vale da 

Boa Esperança, Morro Teixeira de Freitas, Morro São Feliciano, Morro da Vila –Maria. 

 

-Reserva Extrativista Marinha de Itaipu: áreas marinhas das praias de Piratininga, Itaipu, Camboinhas 

e Itacoatiara, espelho d’água da Laguna de Itaipu. 

 

-Área de Proteção Ambiental das Lagunas e Florestas de Niterói: fragmentos florestais localizados 

nas regiões administrativas – Oceânica, Leste e Pendotiba. 

 

Serão consideradas fotografias de paisagem, da fauna, da flora e das atividades realizadas nas 

unidades de conservação acima listadas. 

 

 

DO JULGAMENTO 

6. As fotografias serão avaliadas por Comissão Julgadora a ser designada pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, Recurso Hídricos e Sustentabilidade da Prefeitura de Niterói, cujos membros não 

poderão participar do presente certame. 

 

6.1. Concluídos os trabalhos da Comissão Julgadora e divulgados os resultados do Concurso, esta 

será automaticamente dissolvida. 

 

6.2. Compete à Comissão Julgadora: 

 

a) Contatar os concorrentes selecionados e solicitar declaração asseverando a autoria das fotografias, 

a veracidade dos dados informados, bem como a cessão gratuita dos direitos autorais;  

 

b) A decisão da Comissão Julgadora é soberana, irrecorrível e final; 

 

6.3. A Diretoria de Comunicação Social prestará apoio administrativo à Comissão Julgadora. 

 

 

DA CLASSIFICAÇÃO  
7. Antes da divulgação dos resultados, os concorrentes selecionados receberão mensagem automática, 

através do e-mail oficial do concurso, indicando que devem entrar em contato com a Prefeitura de 

Niterói (SMARHS), podendo ser requeridas informações adicionais sobre o trabalho candidatado. 

 

7.1. Qualquer informação incorreta, imprecisa ou incompleta apresentada pelo concorrente acarretará 

na sua desclassificação. 

 

7.2. O resultado do Concurso será divulgado no mês de maio de 2017 no sítio eletrônico da Prefeitura 

de Niterói, em data e horário a serem oportunamente divulgados, e os vencedores serão informados 

através do e-mail oficial do concurso. 

 

7.3. Um único participante poderá ser classificado mais de uma vez, desde que observadas todas as 

condições do presente edital. 

 

7.4. As fotos não selecionadas para composição do Atlas poderão ser postadas na página oficial SITE, 
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nas redes sociais INSTAGRAM e FACEBOOK, da Prefeitura de Niterói. 

 

7.5. As fotografias selecionadas serão publicadas no Atlas de Unidades de Conservação de Niterói e 

exibidas em exposição sobre a temática com o mérito e reconhecimento pela atividade desenvolvida. 

 

7.6. Serão convidados para o lançamento do Atlas e inauguração da exposição fotográfica os autores 

selecionados. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  
8. A divulgação do concurso ficará a cargo da SMARHS. 

 

8.1. Os concorrentes selecionados receberão certificado de participação no concurso. 

 

8.2. A mera participação implica a irrestrita cessão dos direitos autorais sobre o trabalho apresentado 

no concurso, para utilização institucional da Prefeitura de Niterói, observada menção ao nome do 

autor. 

 

8.3. A Prefeitura de Niterói poderá utilizar as imagens total ou parcialmente para ilustrar publicações, 

sejam elas impressas ou eletrônicas, independentemente de qualquer licença, remuneração ou 

pagamento ao autor. 

 

8.4. Em face da cessão de direitos autorais e patrimoniais, a Prefeitura de Niterói poderá conferir as 

mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, 

tempo, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou 

retransmissões, desde que preservadas as menções aos nomes dos fotógrafos. 

 

8.5. A participação no Concurso implica integral aceitação deste edital. O desrespeito às suas 

disposições acarretará exclusão do concorrente. 

 

8.6. A Prefeitura de Niterói não se responsabiliza pelo uso de imagem das pessoas fotografadas, 

cabendo exclusivamente ao autor da fotografia obter as autorizações necessárias, bem como 

responder pelas implicações legais em caso de questionamentos judiciais ou extrajudiciais. Também 

não se responsabiliza por quaisquer custos despendidos pelos participantes para confecção e envio 

dos trabalhos, viagens, transporte, alimentação, hospedagem ou quaisquer outros custos relacionados 

ao Concurso. 

 

8.7. É vedada a participação neste Concurso de pessoas envolvidas diretamente na organização, 

divulgação e julgamento. 

 

 

 Niterói, 30 de março de 2017. 
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Anexos: 

 

1.  Unidades de Conservação 
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