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Regulamento 
10º Concurso de Fotografia 

10º Concurso de Fotografia TJPE  
 

A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO torna pública a realização do 10º Concurso de Fotografia do TJPE, com o 

tema “ANIMAIS EM CENA”, que se regerá pelas normas contidas neste Regulamento. 

 

1. DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O concurso tem caráter exclusivamente cultural, não havendo qualquer modalidade 

de sorteio ou pagamento por parte dos participantes, nem vínculo à aquisição ou uso de 

bem, direito ou serviço, sendo dirigido aos magistrados e servidores do Poder Judiciário de 

Pernambuco. 

1.2. Este regulamento será afixado na Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) | TJPE, e 

disponibilizado na internet pelo endereço eletrônico https://www.tjpe.jus.br/web/concurso-

fotografia. 

1.3. A divulgação do 10º Concurso de Fotografia será feita no endereço eletrônico 

https://www.tjpe.jus.br/web/concurso-fotografia e outros meios que a SGP julgar 

necessários.  

1.4. A análise e julgamento das fotografias serão realizados por uma Comissão Julgadora, 

de acordo com as diretrizes constantes deste Regulamento. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do Concurso de Fotografia: 

2.1.1.  Magistrados; 

2.1.2.  Servidores efetivos; 

2.1.3.  Servidores comissionados; 

2.1.4.  Servidores à disposição do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 

2.2. Não poderão participar: 

2.2.1.  Servidores efetivos do TJPE que estiverem cedidos a outros órgãos ou entidades; 
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2.2.2.  Integrantes da Comissão Julgadora e de sua respectiva unidade organizacional; 

2.2.3.  Integrantes da Unidade de Ambiência; 

2.2.4. Pessoas com grau de parentesco de até 2º grau com as relacionadas nos itens 2.2.2. 

 

3. DO CRONOGRAMA  

3.1.Inscrições: de 05 de julho a 04 de agosto de 2017; 

3.2.Votação pela comissão julgadora: de 07 de agosto a 09 de setembro de 2017; 

3.3.Escolha pelo público: de 20 de setembro a 10 de outubro de 2017; 

3.4.Divulgação do resultado: a partir de 23 de outubro de 2017; 

3.5.Premiação: 13 de dezembro de 2017. 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1. O período de inscrição será a partir das 14h do dia 05 de julho de 2017 até às 

23h59min do dia 04 de agosto de 2017.  

4.2.As inscrições serão gratuitas e feitas pela intranet (no link do Concurso de Fotografia). A 

confirmação da inscrição é automática e é gerado um código de identificação para cada foto 

inscrita com sucesso. 

4.3.Cada  participante poderá inscrever apenas 01(uma) foto. 

4.4.Para se inscrever, os candidatos devem enviar foto em meio digital, juntamente com o 

formulário de inscrição, disponível em https://www.tjpe.jus.br/web/concurso-fotografia, 

devidamente preenchido. 

4.5.Na ficha de inscrição deverá constar matrícula, telefones para contato, nome da foto e 

lotação. 

4.6.Só serão aceitas fotografias nas extensões: png e jpg (todas elas escritas em minúsculo) e 

que não contenham acento ou outros caracteres especiais no nome do arquivo. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 
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5.1.Para efeito de classificação, os participantes serão selecionados por regiões. São três 

regiões conforme o que se segue:  

Região 1 – Recife, Região Metropolitana e Zona da Mata 

Pólo 01 – Recife – Comarca Capital. 
 
Pólo 02 - Região Metropolitana I – Comarcas Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, 
Itapissuma, Itamaracá, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. 
 
Pólo 03 - Região Metropolitana II – Comarcas Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos 
Guararapes, Moreno e Ipojuca. 
 
Pólo 04 - Mata Sul I – Comarcas Água Preta, Barreiros, Belém de Maria, Catende, 
Gameleira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, São 
José da Coroa Grande, Sirinhaém e Tamandaré. 
 
Pólo 05 - Mata Sul II – Comarcas Amaraji, Chã Grande, Cortês, Escada, Pombos, 
Primavera e Vitória de Santo Antão. 
  

Pólo 06 - Mata Norte – Comarcas Aliança, Buenos Aires, Carpina, Condado, Ferreiros, 
Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa do Itaenga, Macaparana, Nazaré da 
Mata, Paudalho, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência. 
 

Região 2 - Agreste 

Pólo 07 - Agreste Setentrional – Comarcas Bom Jardim, Cumaru, Feira Nova, João 
Alfredo, Limoeiro, Orobó, Passira, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, 
São Vicente Férrer, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes. 
 
Pólo 08 - Agreste Central I – Comarcas Agrestina, Bonito, Brejo da Madre de Deus, 
Bezerros, Camocim de São Félix, Caruaru, Gravatá, Jataúba, Riacho das Almas, Sairé, 
São Caetano e São Joaquim do Monte. 
 
Pólo 09 - Agreste Central II – Comarcas Alagoinha, Altinho, Belo Jardim, 
Cachoeirinha, Cupira, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, Sanharó, 
São Bento do Una e Tacaimbó. 
 
Pólo 10 - Agreste Meridional – Comarcas Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, 
Brejão, Buíque, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, 
Itaíba, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Pedra, Saloá, São João e 
Venturosa. 
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Região 3 - Sertão 

 

Pólo 11- Sertão do Moxotó e Itaparica – Comarcas Arcoverde, Betânia, Custódia, 
Ibimirim, Inajá, Sertânia, Belém de São Francisco, Floresta, Petrolândia e Tacaratu. 
 
Pólo 12 - Sertão do Pajeú – Comarcas - Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, 
Itapetim, São José do Egito, Serra Talhada, Tabira, Triunfo e Tuparatema 
 
Pólo 13 - Sertão Central – Comarcas Mirandiba, Parnamirim, Salgueiro, São José do 
Belmonte, Serrita, Terra Nova e Verdejante 
 
Pólo 14 - Sertão do Araripe – Comarcas Araripina, Bodocó, Exu, Ipubi, Moreilândia, 
Ouricuri e Trindade 
 
Pólo 15 - Sertão do São Francisco – Comarcas Afrânio, Cabrobó, Lagoa Grande, Orocó, 
Petrolina e Santa Maria da Boa Vista. 
 

5.2.As fotografias de cada região serão submetidas, para análise e julgamento, a uma 

comissão julgadora com expertise na área de fotografias.   

5.3.A comissão julgará as fotos, atribuindo notas de 01 (um) a 05 (cinco) em cada um dos 

seguintes itens: 

5.3.1. qualidade da imagem (foco, luz); 

5.3.2. originalidade (ineditismo do conteúdo); 

5.3.3. criatividade (um novo olhar sobre o conteúdo); 

5.3.4. expressividade (emoção); 

5.3.5. composição (harmonia, enquadramento, disposição dos elementos na imagem); 

 

5.4.A comissão julgadora é soberana nas suas decisões. 

5.5.As fotos serão classificadas em ordem decrescente segundo o somatório das notas 

recebidas, para cada região, conforme item 5.1. 
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5.6.As 12(doze) melhores classificadas de cada região irão para votação no endereço  

https://www.tjpe.jus.br/web/concurso-fotografia, na intranet do TJPE no período de 

19/06/2017 a 14/07/2017.  

5.7.As 04 (quatro) mais votadas de cada região serão consideradas vencedoras e irão 

compor o calendário institucional do TJPE.  

5.8.Para compor o calendário, o critério de escolha para os meses obedecerá a um sorteio.  

5.9.A Unidade de Ambiência analisará as fotos concorrentes quanto à adequação ao tema 

proposto (Animais em cena), eliminando as que não se atenderem a proposição; 

5.10.Será desclassificado o participante que: 

5.10.1.Não preencher as condições estabelecidas neste regulamento; 

5.10.2. Não cumprir o prazo estabelecido no item 3.1; 

5.10.3. Deixar de fornecer algum dos dados constantes no formulário de inscrição (item 3.4); 

5.10.4. Inserir dados que o identifique; 

5.10.5. Apresente trabalho que exiba a autoria da foto, logomarcas, publicidade, nomes de 

pessoas, assinaturas ou quaisquer outras formas de identificação; 

5.11.No ato da inscrição o participante deverá declarar que leu e está de acordo com todos 

os itens descritos neste regulamento. 

5.12.A Unidade de Ambiência se exime da obrigatoriedade de comunicar, notificar ou avisar 

ao participante da sua desclassificação. 

5.13.Cabe a Unidade de Ambiência gerenciar, receber e organizar as inscrições, bem como 

acompanhar e divulgar o resultado do julgamento.  

6. DOS TRABALHOS 

6.1. Estão aptos a concorrer candidatos que enviarem fotografia de sua autoria sem 

manipulação digital (montagem e/ou edição).  

6.2. As fotografias enviadas por meio digital deverão ter resolução mínima de 300 dpi ou 

resolução de 1600x1200 pixels (ou inverso) ou superior. 

6.3. Somente serão aceitas fotografias que possibilitem ampliações ou reduções sem 

prejuízo de forma ou detalhamento, conforme interesse deste Tribunal. 



[Digite texto] 

 

 

 

Regulamento 
10º Concurso de Fotografia 

6.4. Fotografias que apresentem imagens de rostos de crianças ou adultos, se 

escolhidas pela comissão julgadora, só passarão para a fase de votação se for enviada 

uma autorização por escrito de todos os integrantes que possam ser identificados na 

fotografia, junto ao formulário de inscrição.  

6.5. Se menor de 18 anos, a autorização deve ser dada pelos pais ou representantes 

legais. Tratando-se de menor de 18 anos em situação de risco, a autorização deve ser dada 

pelo juiz do domicílio e/ou local de acolhimento. 

6.6. Nesta autorização, deve constar que a pessoa está ciente de que a fotografia será 

inscrita em um concurso e que autoriza sua divulgação nos meios que a Secretaria de Gestão 

de Pessoas do TJPE julgar necessários. 

6.7. O formato da autorização deve seguir o padrão disponibilizado na página do 

concurso. Segue o endereço eletrônico do Termo de autorização de imagem: 

https://www.tjpe.jus.br/documents/978994/0/termo_de_autorizacao_de_uso.doc/335bb511-

0e57-494e-a211-d7bac891e7e7 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. Caso haja fotografias com a mesma nota, serão desempatadas de acordo com as 

notas recebidas em qualidade da imagem, da originalidade, da expressividade, da 

criatividade, da composição, sucessivamente. 

7.2. As notas adquiridas na fase de julgamento não contam para a fase de votação on line, 

exceto se houver fotografias com a mesma quantidade de votos, quando aquelas serão 

utilizadas como critério de desempate. 

7.3. As 36(trinta e seis) fotografias com  maior  pontuação  serão  disponibilizadas 

no endereço https://www.tjpe.jus.br/web/concurso-fotografia, agrupadas em 12(doze) 

fotos por região, conforme item 5.1., onde de cada 12(doze) sairá as 04(quatro) mais 

votadas. Período de votação vai de 04 a 21 de julho de 2017. 

O resultado do concurso será divulgado pela Assessoria de Comunicação do 

TJPE - ASCOM, a partir do dia 01 de agosto de 2017. Poderá ainda ser 

divulgado, a critério da Secretaria de Gestão de Pessoas, em outros meios que 

julgar necessários. 
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8. DA PREMIAÇÃO 

8.1. Os autores das 04 (quatro) fotografias selecionadas por cada região, conforme item 

5.1. terão seus trabalhos e nomes publicados no calendário institucional do TJPE 2018 

conforme projeto gráfico de responsabilidade da Assessoria de Comunicação do TJPE - 

ASCOM. Receberão, ainda, certificados de vencedores do concurso. 

8.2. De acordo com a ordem de classificação, serão concedidos os seguintes prêmios aos 

vencedores: 

8.2.1.  1º lugar de cada região: 01 (uma) Câmera Fotográfica Profissional, quadro e 

certificado; 

8.2.2.  2º lugar de cada região: 01 (uma) Câmera Fotográfica semi-profissional, quadro e 

certificado;  

8.2.3.  3º lugar de cada região: 01 (uma)  Câmera de Ação, quadro e certificado; 

8.2.4.  4º lugar de cada região: 01 (um) Porta retrato digital, com cartão de memória, 

quadro e certificado. 

 

O participante melhor classificado de todas as regiões será contemplado com uma 

viagem com direito a acompanhante com duas diárias em Hotel escolhido pela 

Comissão Organizadora. 

 

8.3. Em data e local oportunos, será realizada uma exposição fotográfica impressa dos 

trabalhos vencedores, de forma intinerante; 

8.4. Os prêmios serão entregues aos vencedores, durante evento público, em dia e local a 

serem anunciados pela revista on-line da Assessoria de Comunicação do TJPE - ASCOM e no 

site do concurso, após a divulgação do resultado.  

8.5. A premiação a que alude este regulamento não é extensiva aos concursos anteriores. 

 

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

9.1. Os participantes deste concurso declaram, desde já, ser de sua autoria a fotografia 

encaminhada e que a mesma não constitui plágio ou qualquer violação de direitos de 
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terceiros. Ao mesmo tempo em que cedem e transferem à Secretaria de Gestão de Pessoas, 

sem ônus para a mesma e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos de uso 

sobre tal fotografia, para divulgação do resultado e outros tipos de utilização, por qualquer 

modalidade e em qualquer meio ou suporte, obrigando-se à divulgação da autoria. 

9.2.  Os participantes declaram, expressamente, que os dados pessoais fornecidos quando do 

preenchimento do formulário eletrônico do concurso são verdadeiros. 

9.3 Eventuais questões omissas serão resolvidas pela Diretoria de Desenvolvimento Humano. 

9.4 Em caso de dúvida, o interessado deverá contactar diretamente a Unidade de Ambiência 

da Diretoria de Desenvolvimento Humano, pelo e-mail: sgp.ddh.ambiencia@tjpe.jus.br, ou 

pelos telefones (81) 3182.0033 e (81) 3182.0541, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h 

às 18h. 

                                               Recife, 24 de março de 2017 

José de Assis L. de Araújo 
Chefe da Unidade de Ambiência 


