
 

CONCURSO CULTURAL – COLEÇÃO DE POSTAIS #JFPRAMIM 

 

Os organizadores do projeto cultural #JFpramim, financiado pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à 

Cultura, criada pela Prefeitura de Juiz de Fora e mantida pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage 

(Funalfa), tornam público o presente edital de concurso cultural. 

 

1. Do objeto: 

1.1. Este edital destina-se a seleção de 10 (dez) fotografias, acompanhadas de suas legendas e 

especificações técnicas, para a composição da coleção de postais do projeto #JFpramim. 

1.2. O direcionamento temático para as fotografias é a representação da cidade de Juiz de Fora, de 

forma subjetiva, sem que qualquer outra especificidade seja determinada. 

 

2. Das condições: 

2.1. O edital prevê a participação de pessoas físicas, exclusivamente. 

2.2. O proponente deverá ter mais de 18 (dezoito) anos e declarar autoria de imagens e legendas. 

2.3. Cada participante poderá enviar, no máximo, 4 (quatro) fotografias de sua autoria e somente uma 

delas poderá constar na seleção final, visando dar chance à multiplicidade de olhares. 

2.4. Não haverá retribuição remunerada para os selecionados. Esses, por sua vez, deverão assinar 

termo de cessão dos direitos autorais para o projeto, conforme orientações repassadas posteriormente. 

2.5. Durante a etapa de seleção, todas as fotografias terão autorias ocultadas, a fim de que o júri possa 

realizar suas escolhas de forma imparcial. 

2.6. O proponente deve atender aos seguintes requisitos mínimos referentes às fotografias e legendas: 

a imagem deve estar na horizontal, com formato preferencial de 10x15 e pelo menos 300dpis de 

resolução. A legenda deve contar um mínimo de 120 e um máximo de 250 caracteres (com espaços). 

Fotos com qualidade inferior ou formato diferente às citadas acima estarão automaticamente 

desclassificadas, já que é o necessário para uma boa impressão dos postais. 

 2.6.1. É imprescindível que o local da fotografia seja determinado. 

 

3. Da inscrição: 

3.1. O participante deverá enviar sua(s) fotografia(s) e legenda(s), com todas as informações 

necessárias, para o e-mail jfpramim@gmail.com. 

3.1.1. Todas as inscrições terão recebimento confirmado em até 4 (quatro) dias úteis. Em caso 

de não recebimento da confirmação, o participante deverá entrar em contato com a 

organização através dos diferentes canais de comunicação. 



 

3.2. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas entre 1º de abril e 03 de maio de 2017. 

 

4. Dos prazos: 

4.1. A divulgação do resultado está prevista para 09 de maio de 2017. Adequações e mudanças serão 

comunicadas previamente nos canais de comunicação do projeto. 

4.2. Os selecionados terão até 14 de maio de 2017 para entrar em contato com a organização, a fim de 

assinar os documentos necessários para efetivação da participação. 

4.2.1. A lista de selecionados terá mais de 10 (dez) nomes – divulgados somente se for 

necessário. Se houver alguma desistência ou descumprimento dos prazos, os próximos 

proponentes serão contatados em tempo hábil para participação. 

4.3. O lançamento da coleção de postais está previsto para 31 de maio de 2017. 

 

5. Documentação obrigatória: 

5.1. Participantes deverão assinar declaração de autoria e de não violação de direitos de uso da 

imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, tanto da fotografia, quanto da legenda da imagem, 

quando aplicável. 

5.1.1. Em caso de legendas compostas a partir de texto com autoria de terceiros, também 

deverá constar autorização (original) e cessão de direitos para o projeto #JFpramim. 

5.2. Autorização para reprodução de imagens pela organização do projeto e da Funalfa em qualquer 

meio de comunicação, para fins institucionais e de divulgação. 

 

6. Da seleção: 

6.1. O júri, que participa gratuitamente da ação, será composto por fotógrafos e pesquisadores de 

diferentes áreas, todos com experiências relacionadas à cidade de Juiz de Fora. 

6.2. Conforme exposto no item 2.4, a autoria das fotografias e textos será ocultada, a fim de garantir 

uma participação neutra do júri. 

6.4. O resultado será divulgado através do site www.jfpramim.com.br e nas redes sociais do projeto. 

6.5. Não caberá recurso que questione os resultados. 

 

7. Dos recursos financeiros e distribuição dos resultados: 

7.1. O projeto é financiado pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura, iniciativa da Prefeitura de 

Juiz de Fora, mantida pela Funalfa. 

7.2. Todos os postais produzidos terão distribuição gratuita no município, com prioridade para 

equipamentos culturais. 



 

7.3. O projeto não possui fins lucrativos, portanto, não haverá retribuição remunerada para as 

participações, conforme exposto no item 2.3. 

7.4. A Funalfa receberá trinta por cento (30%) do total de cartões postais produzidos, também 

recebendo a responsabilidade sobre seu destino final. 

 

8. Dos direitos autorais e do direito de imagem: 

8.1. Na inscrição, o participante deverá indicar a inexistência de uso de obras de terceiros não 

autorizadas e garantir, ainda, ter autorização dos que, porventura, tenham direitos de imagem, de autor 

e conexos sobre a produção artística, responsabilizando-se legalmente por eventuais reivindicações 

quanto ao uso não autorizado. 

8.2. Organização do projeto #JFpramim e Funalfa ficam autorizadas a utilizar imagens e textos 

selecionados em qualquer meio de comunicação para fins institucionais e de divulgação da coleção de 

postais. 

 

9. Das disposições finais: 

9.1. A inscrição efetuada implica na aceitação inconteste de todas as condições estabelecidas neste 

edital. A inobservância das normas estabelecidas implicará no cancelamento da inscrição e na 

impossibilidade de participação no resultado final, a coleção de postais. 

9.2. Fica vedada a inscrição de membros da organização e do júri de avaliação. 

9.3. Casos omissos serão apreciados e resolvidos pela organização do projeto. 

9.4. Esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail jfpramim@gmail.com ou dos demais canais 

de comunicação do projeto. 

 

Juiz de Fora, 1º de abril de 2017. 

 

Lucas Gamonal Barra de Almeida 

Idealizador e coordenador do projeto #JFpramim 

 

 

 


