
 

 

EDITAL  
PROJETO: MEU OLHAR SOBRE PERNAMBUCO 

 
Aprovado no Edital Criação, Fruição e Difusão- LAB-PE, através da Lei Aldir Blanc, o projeto “Meu 

Olhar Sobre Pernambuco”, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas, no 

período de 19 a 29 de janeiro de 2021, as inscrições para Etapa 1, que corresponde a análise, 

julgamento e aprovação dos participantes para Etapa 2, aplicando normas e exigência estabelecidas 

neste Edital, que tem como proponente Jonnathan da Silva.  

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente Edital a seleção de recortes fotográficos das microrregiões do Estado 

de Pernambuco; Região Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão, para uma exposição 

virtual e presencial. O projeto busca compartilhar diferentes olhares dos seus autores (fotógrafos 

profissionais e amadores), com abordagens sobre a cultura, turismo, gastronomia e personalidades do 

Estado, por exemplo, valorizando o trabalho artístico dos participantes e potencializando seus talentos. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Só poderão participar deste edital PESSOA FÍSICA, maior de 18 anos, que exclusivamente no 

formato online devem realizar a inscrição. Pernambucanos (as) natos (as) e naturais de outro estado 

residentes em Pernambuco que tenha residência em algum dos 185 municípios do Estado de 

Pernambuco, conforme orienta o item 2.3 (d), deste Edital.  

 

2.2. O interessado em participar do projeto deve enviar todos os arquivos que fazem parte da ETAPA 

1, mencionados no item 2.3 até 00h de 29 de janeiro de 2021. Apenas o participante classificado para  

a ETAPA 2, deverá enviar todos os arquivos mencionados no item 2.4 até 00h de 14 de fevereiro de 

2021. Após as duas datas estabelecidas, não serão aceitos envios dos arquivos, o que implicará na 

desclassificação do candidato.   

 

2.3. Será considerado SELECIONADO PARA ETAPA 1, o candidato que enviar obrigatoriamente 

TODOS os itens abaixo: 

 

a) Ficha de Inscrição (devidamente preenchida) - arquivo está disponível para download no site do 

projeto; 

 

b) Três obras fotográficas (Devem ser exclusivas, com abordagem regional de Pernambuco. Podem ser 

explorados alguns temas, como turismo, gastronomia, cultura e personalidades regionais. Serão aceitos trabalhos 

fotográficos, produzidos com qualquer equipamento (celulares e/ou câmeras), que devem ser enviados 

exclusivamente para o e-mail da organização do projeto que fará a devida análise; 

 

c) Foto do participante (Serão aceitas fotos de rosto.Ex: com a câmera na mão ou com materiais de trabalho). 

Não serão aceitas fotos 3X4 e formato de selfie; 

 

d) Comprovante (Será aceito algum documento que comprove a residência do participante no Estado de 

Pernambuco). A cópia do documento deve ser anexado/enviado de forma legível, no formato PDF, JPG ou JPEG); 

 

ORIENTAÇÃO: Todos os arquivos mencionados no item 2.3 devem ser anexados em um único 

e-mail para o endereço eletrônico oficial do projeto: contato1meuolharpe@gmail.com. O título 

deve ter o número da etapa e nome completo do inscrito. Ex: ‘ETAPA 1- ROSA FLOR DA SILVA’  

2.4. Apenas o participante selecionado PARA ETAPA 2 deverá enviar um segundo e-mail, com 

TODOS os arquivos, em anexo, discriminados abaixo:  

 

mailto:contato1meuolharpe@gmail.com


 

 

a) Termo de Uso de Imagem e Obra (Deverá ser assinado, escaneado e anexado) - arquivo está 

disponível para download no site do projeto; 

 

b) Cópia de RG ou CPF (Os documentos devem ser anexados/enviados de forma legível, no formato PDF, JPG 

ou JPEG); 

 

c) Vídeo de Apresentação (Só serão aceitos vídeos de até 1:30min), em posição horizontal (não serão aceitos 

vídeos captados em formato de selfie). Para produção do vídeo será necessário gravar em local com excelente 

iluminação, preferência de ambiente com paisagem neutra ou sem informação no cenário. A captação de áudio 

deve ser feita com qualidade e com pouco ou nenhum ruído. Atenção: não serão aceitos vídeos editados (com 

fundo musical, filtro, logomarca, créditos ou similar).  

 

Quais são os conteúdos que devem ser abordados no vídeo? Preparamos algumas sugestões: Se 

apresente. Fale quem é você e de onde você é. Conte sua formação e as últimas experiências de trabalho. Conte 

também sobre sua relação com a fotografia. Por fim, detalhe quais foram as 3 obras que você produziu e enviou 

para participar do projeto.  

 

2.2. Não serão aceitos: inscrições com CNPJ e candidatos (as) que manifestarem interesse através 

de coletivos ou grupos; 

 

2.3. Será desclassificado qualquer candidato (a) que enviar sua inscrição diferente da especificada 

neste Edital. Assim, como qualquer interessado (a) que esteja como proponente ou participante de 

alguma proposta aprovada pela Lei Aldir Blanc 2020/2021. 

 

 

 

3. SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, OBRIGAÇÃO E PREMIAÇÃO  
 

3.1. Todos os inscritos passarão por uma avaliação do material enviado. No total, serão selecionados 

para a ETAPA 1 até 50 participantes, que atendam os pré-requisitos do Edital. Das 3 fotos enviadas 

pelo candidato, a coordenação irá selecionar 1, que na ETAPA 2, receberão votos dos internautas, 

exclusivamente no site do projeto: www.meuolharsobrepe.com.br. As 10 fotos mais votadas 

participarão da exposição presencial e online, os autores das obras serão premiados. Destacamos que 

os interessados devem respeitar o calendário de todas as etapas do projeto, conforme item 4.1 deste 

Edital. O não cumprimento das etapas exigidas implicará na desclassificação do participante;  

 

3.2. Fica sob responsabilidade dos interessados os custos que envolvem a produção e logística de 

participação se houver necessidade; 

 

3.3. É proibida a divulgação pessoal, ou através de terceiros, veículos de imprensa, ‘influencers’, ou 

qualquer outro meio semelhante. Sendo assim, fica sob responsabilidade da organização do projeto, 

toda divulgação do processo. A campanha de arrecadação de votos, (conforme item 3.5 deste Edital), 

poderá ser feita exclusivamente em perfis de redes sociais dos participantes, ou aplicativos de 

mensagens instantâneas;  

 

3.4. Serão realizados encontros virtuais, onde todos os selecionados deverão participar 

obrigatoriamente, via Plataforma Google Meet. Os encontros serão previamente agendados com a 

comissão que coordena o projeto. 

 

3.5 Este endereço eletrônico será destinado para votação e compartilhamento de comunicados, ficando 

à disposição de acesso até seu término;  

 



 

 

3.6. É necessário que todo participante selecionado autorize, de forma documental, conforme item 2.4 

(a) deste Edital, o uso de sua imagem e da obra produzida, para finalidade de divulgação do projeto e 

sua comprovação, seja com os veículos de imprensa, perfil do Instagram que leva o nome do projeto, 

“Meu Olhar Sobre Pernambuco”, além da publicação de sua biografia em formato audiovisual 

compartilhada no canal do YouTube do projeto, que leva o mesmo nome; 

 

3.7. No encerramento do Projeto, os dez finalistas receberão certificado de classificação (10º ao 1º 

lugar) como incentivo do trabalho realizado, ampla divulgação na imprensa e premiação simbólica 

financeira individual de R$100,00 (cem reais). Os três finalistas, além desta premiação, receberão um 

prêmio surpresa. A exposição presencial acontecerá entre os dias 12, 13 e 14 de março, na capital 

Recife. Já a exposição virtual, será realizada apenas no dia 14 de março, com transmissão no site do 

projeto, canal no YouTube e perfil do Instagram; 

 

3.8. Diante das incertezas impostas pela pandemia da Covid-19, o formato e local das atividades citadas 

no item 3.7, deste Edital, serão definidas até o dia 28 de fevereiro. A informação será previamente 

informada em reunião online e compartilhada através do site do Projeto 

(www.meuolharsobrepe.com.br), perfil do Instagram (@meuolhar.pe) e veículos de Imprensa.  

 

 

 

4. DO CRONOGRAMA 
 
4.1. O processo de execução do projeto e todas as atividades seguirão obrigatoriamente o calendário 
abaixo: 

 

19/01/21 a 29/01/21 Divulgação do edital, período da inscrição, produção das obras e envio de 

documentos da ETAPA 1 

05/02/21 Divulgação nas redes sociais, imprensa e site do projeto dos selecionados  

05/02/21 a 14/02/21 Envio de documentos dos participantes selecionados para ETAPA 2 

15/02/21 a 19/02/21 Publicação de conteúdos sobre os participantes site/redes sociais do projeto.  

20/02/21 a 25/02/21 Votação popular no site do projeto para escolha do grupo finalista 

01/03/21 
Realização de live no Instagram do Projeto para divulgação dos 10 
selecionados para exposição, às 15h. No mesmo dia, os nomes dos finalistas 

serão divulgados na imprensa e site do projeto. 

02/03/21 a 11/03/21 Organização geral da exposição 

12/03/21 a 14/03/21 Realização da exposição presencial 

14/03/21 
Exposição virtual e encerramento do projeto, com entrega de prêmios e 
certificados. A transmissão acontecerá no canal do YouTube e Instagram do 
projeto.  

 

 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 

 
 Recife/PE, 19 de janeiro de 2021. 


