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CONCURSO FOTOGRÁFICO

CLICK AMBIENTAL
TRANSAMAZÔNICA (BR-230/PA)

REGULAMENTO

- 24 de junho, às 23h59, limite para publicação das fotos no facebook, utilizando a hashtag: 
“#ClickAmbiental”;

a) A fotografia deverá ser inédita. Fotografia que já tenha sido publicada em quaisquer instâncias 
será desclassificada;

3. CRONOGRAMA:

5. PREMIAÇÃO: 

- 03 de junho à 24 de junho de 2019, período de realização do concurso;

- 28 de junho, premiação do vencedor.  

1ª -  Adequação ao Tema (Belezas da Transamazônica); 

4ª - Beleza.

- Ganhador: UM KIT GESTÃO AMBIENTAL (Bolsa Eco Bag, Squeeze, Camisa, Boné, 
Necessaire, Bloco de Anotação e Caneta). Além disso, o ganhador terá sua fotográfica 
divulgada nos meios de Comunicação da Gestão Ambiental.
OBS: O vencedor será comunicado para a premiação, que ocorrerá em local e horário a ser 
definido.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO: 

b) As fotografias deverão ser tiradas exclusivamente dentro da área do empreendimento da BR-
230/PA – Transamazônica, que corresponde ao município de Rurópolis até a Divisa do TO/PA;

c) Somente será considerada uma foto para cada perfil do Facebook;
d) A fotografia deve ser de sua autoria e publicada no Facebook com a hashtag 

“#ClickAmbiental”, na descrição o candidato deverá inserir a identificação do local, nome da 
escola e série;

e) Não serão aceitas fotografias manipuladas ou oriundas de qualquer tipo de montagem;
f) O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar a 

desclassificação da fotografia publicada, e, consequentemente, do respectivo participante. A 
participação neste concurso implica a aceitação e concordância com todos os itens deste 
Regulamento;

2ª - Criatividade e Originalidade; 

1. TEMA: O Concurso Fotográfico Click Ambiental, com o tema “Belezas da Transamazônica”, 
acontecerá no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, no período de 03 à 24 
de junho de 2019. A hashtag utilizada para nortear o concurso será: “#ClickAmbiental”.

- 27 de junho, divulgação dos resultados na página da Gestão Ambiental no facebook 
@gestaoambientalbr230422pa;

- 25 de junho à 26 de junho, período de avaliação das fotos pela Comissão Julgadora;

3ª - Impacto Visual; 

2. PARTICIPAÇÃO: Poderão participar alunos devidamente matriculados nas escolas públicas do 
5º ao 9º ano do ensino fundamental do Município de Pacajá/PA. As fotos deverão ser publicadas 
no facebook com a hashtag: “#ClickAmbiental”, sendo a foto de sua autoria, com identificação do 
local, nome da escola e série.

4. AVALIAÇÃO: A avaliação dos trabalhos será feita pela Comissão Julgadora, instituída 
exclusivamente para este fim, que procederá ao julgamento conforme os critérios: 

OBS:  A fotografia com o maior número de curtidas, garantirá vantagens e auxiliará nos critérios 
de desempate. A decisão da Comissão Julgadora será soberana e irrecorrível.

g) Qualquer assunto ou dúvidas não tratadas neste regulamento serão solucionadas pelos 
organizadores do concurso.
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