
CONCURSO CULTURAL DE FOTOGRAFIA

Bituca é plástico
Impacto ambiental do tabaco e poluição plástica

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL

As entidades organizadoras do Concurso cultural de fotografia “Bituca é plástico - Impacto ambiental
do tabaco e poluição plástica” RETIFICAM na íntegra os itens “4. Das inscrições” e “7. Da seleção”,
que passará a vigorar com a seguinte redação:

4. Das inscrições

4.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 31 de maio a 31 de julho de
2022.

4.2. As inscrições serão realizadas unicamente por meio de formulário eletrônico disponível
no endereço: https://bit.ly/BitucaePlastic o, mediante o aceite das condições do concurso
conforme indicado no referido formulário, e mediante o envio da(s) fotografia(s), conforme
especificado na cláusula 5 deste edital.

4.3. Dúvidas sobre a inscrição devem ser enviadas por mensagem destinada ao email:
act@actbr.org.br .

4.4. O objetivo da coleta de dados do formulário é única e exclusivamente para fins deste
concurso cultural. Os dados coletados são protegidos de forma física, técnica e
organizacional de segurança para evitar e mitigar riscos de perda, mau uso e acesso não
autorizado, divulgação e alteração, conforme a Política de Privacidade da ACT Promoção da
Saúde, disponível em https://actbr.org.br/politica-de-privacidade .

7. Da seleção

7.1. A(s) fotos(s) inscrita(s) será(ão) analisada(s) e avaliada(s) pela Comissão Julgadora
constituída por pelo menos três profissionais, indicados pelas entidades organizadoras deste
concurso cultural, mediante os seguintes critérios:
a) representação do tema proposto;
b) criatividade;
c) aspectos estéticos e técnicos da imagem; e
d) elementos compositivos e inovadores sobre o tema.

7.2. As propostas inscritas serão avaliadas em 02 (duas) etapas, como a seguir descritas:
a) 1ª etapa - Análise Preliminar (eliminatória): consiste na análise do preenchimento dos
requisitos previstos neste edital e seus anexos para participação do concurso cultural.
b) 2ª etapa - Análise de Mérito Artístico-Cultural (classificatória e eliminatória): consiste na
avaliação das fotografias apresentadas nas inscrições habilitadas na Análise Preliminar, de
acordo com critérios estabelecidos no item 7.1 deste edital.

7.3. Não serão aceitos pedidos de reconsideração do resultado final da seleção, e não
haverá instância recursal revisora do resultado final. A Comissão Julgadora não divulgará as
razões de seleção ou não seleção das fotografias.
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7.4. O(a)s vencedore(a)s será(ão) notificado(a)s por meio do endereço eletrônico indicado na
ficha de inscrição, até o dia 12 de agosto de 2022.

7.5. O resultado final com os nomes do(a)s vencedore(a)s será divulgado no site da ACT
Promoção da Saúde (http://www.actbr.org.br) em 12 agosto de 2022.

O edital completo e retificações estão à disposição em https://actbr.org.br/concurso.
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