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CONCURSO ECO FOTOGRÁFICO, ECO POÉTICO E ECO REDAÇÃO    
  

‘Ecopoesia’: Araguaia sempre 
‘Ecofoto’: Araguaia sempre 

‘Ecoredação’: Araguaia sempre 
 
 

Edital/Regulamento 
 
 

I – INSCRIÇÕES: 
 
Art. 1º – A participação neste concurso é gratuita. 
 
Art. 2º – A participação é permitida a todos brasileiros natos ou naturalizados brasileiros, maiores de 
16 anos com texto em língua portuguesa, foto de sua produção e redação feita pelo inscrito. Se destina 
aos residentes no Estado de Goiás. Menores de 16 anos somente com autorização dos responsáveis. 
 
Art. 3º – A inscrição será realizada pelo site: http://www.ssp.go.gov.br/tag/secretaria-de-seguranca-
publica-de-goias - no período de 05 de junho a 05 de julho de 2019, pelo formulário online disponível 
no próprio site. 
 
Art. 4º – É vetada a participação de membros da diretoria e de membros da comissão julgadora do 
Concurso. 
 
Art. 5º – Cada autor poderá concorrer com uma ‘Ecopoesia’, uma ‘Ecofoto’ ou uma ‘Ecoredação’ de 
sua autoria e inédita, ou seja, que ainda não foram publicadas em livros etc. 
 
Art. 6º – A ‘Ecopoesia’, bem como a ‘Ecoredação’ deverão ser enviadas em formato doc. (Word, Open 
Office, etc.), com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 e não deve 
exceder o limite de 02 (duas) laudas no tamanho A4. 
 
Art. 7º – A ‘Ecofoto’ só poderá ser enviada digitalmente. O concurso abrange fotografias coloridas e 
em preto e branco e cada fotografia deverá ser enviada no formato JPG com as seguintes 
características técnicas:  
 

i. Largura 3744px x altura 5560 px | 300 dpi; 
ii. Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações:  

a) nome do participante;  
b) título para a foto. Ex: José_Eduardo_P&B_semana_rainbow.jpeg; 

http://www.ssp.go.gov.br/tag/secretaria-de-seguranca-publica-de-goias
http://www.ssp.go.gov.br/tag/secretaria-de-seguranca-publica-de-goias
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iii. Não serão aceitas fotografias que apresentarem interferências eletrônicas e/ou 
montagens, colagens, ou qualquer outra manipulação. 

 
Art. 7º – O formulário de inscrição devidamente preenchido deverá ser enviado juntamente com a(s) 
‘Ecopoesia’ (s), ‘Ecofoto’ e ‘Ecoredação’ para:  
 
Art. 8º – Os temas são:  
 

i. Para Poesia, ‘Ecopoesia’: Araguaia sempre; 
ii. Para Foto, ‘Ecofoto’: Araguaia sempre; 
iii. Para Redação, ‘Ecoredação’: Araguaia sempre; 

 
II – PREMIAÇÃO: 
 
Art. 9º – Os participantes não poderão acumular as premiações, ou seja, só poderá ser 
classificada apenas uma ‘Ecopoesia’, uma ‘Ecofoto’, uma ‘Ecoredação’ de cada participante. 
  
Art. 10º – Os prêmios serão divididos da seguinte maneira para os três primeiros classificados de cada 
categoria: 
 

i. 1º colocado(a): Prêmio em dinheiro e um certificado de participação; 
ii. 2º colocado(a): Prêmio em dinheiro e um certificado de participação; 
iii. 3º colocado(a): Prêmio em dinheiro e um certificado de participação; 

Parágrafo único - A critério da Diretora do Concurso e da Comissão Julgadora, poderão ser concedidas 
até 03 (três) Menções Honrosas aos participantes não incluídos nas premiações acima. 

Art. 11º – O valor do prêmio em dinheiro será definido pela Diretoria do Concurso. 
 
Art. 12º – Para os demais, será concedido um Certificado de Participação. 
 
III – COMISSÃO JULGADORA: 
 
Art. 13º – Aos inscritos serão avaliados por editores e especialistas da língua portuguesa e nas áreas 
da Eco literatura, fototografia, psicologia, psicanalise, teologia, filosofia, sociologia e outras. A Comissão 
Julgadora terá autonomia no julgamento, que será regido pelos princípios de originalidade e 
criatividade. A comissão é soberana e não caberá recurso de suas decisões. 

Art. 14º - A Comissão Julgadora será constituída por integrantes da Eco Academia de Letras Ciências 
e Artes de Teresópolis de Goiás/E-ALCAT, Academia Goiana de Letras/AGL, União Brasileira de 
Escritores de Goiás/UBEGO, Comando de Policiamento Ambiental/CPA-PMGO, Secretaria de 
Cultura de Goiás/SECULT, Academia de Letras, Conselho de Cultura e Secretaria de Educação das 
regiões envolvidas.   
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IV – RESULTADO: 
 
Art. 15º – O resultado do Concurso será divulgado no dia 20 de julho de 2019 pelo 
site: http://www.ssp.go.gov.br/tag/secretaria-de-seguranca-publica-de-goias e os autores selecionados 
serão informados pelo e-mail declarado na inscrição. 
 
Art. 16º – As premiações serão entregues após a chegada da XVIII Caminhada Ecológica, em Aruanã, 
no dia 20 de julho de 2019.  
 
Art. 17º – Os casos omissos serão decididos em comum acordo, pela Comissão Julgadora e pela 
Comissão de Organização do Concurso. 
 
 
 
 
 
 
VI– DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Art. 18º – Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente todas as cláusulas e 
condições estabelecidas no presente regulamento. As inscrições implicam em plena concordância com 
os termos deste regulamento. 
 
Art. 19º – Do julgamento apresentado pela Comissão Julgadora, quanto a qualidade das ‘Ecopoesias’, 
‘Ecofotos’ e ‘Ecoredações’ selecionadas, não caberá qualquer recurso, ficando esta medida adstrita 
às condições extrínsecas do concurso, dispostas nas cláusulas deste Regulamento, que será julgado 
pela Comissão de Organização do Concurso. 
 
Art. 20º – O Concurso detém todos os direitos de Publicação e Distribuição das obras apresentadas, 
caso aconteça. 

 
 
 
 

Goiânia, 05 de junho de 2019. 
 

Prof. Jean Jardim – Presidente da Eco Academia de Letras, Ciências e Artes de Terezópolis de Goiás/ E-ALCAT 

Guilherme Wohlgemuth – Superitendente de Ação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura/SAC-Secult 
Cel Francisco Jubé – Comando de Policiamento Ambiental/CPA-PMGO 

http://www.ssp.go.gov.br/tag/secretaria-de-seguranca-publica-de-goias

