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ARTES PLÁSTICAS - Regulamento 
 
Apresentação  
O Concurso de Artes Plásticas é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, através da Secretaria 
Municipal de Cultura e Estrada de Ferro Campos do Jordão para comemorar o Centenário da Estrada de Ferro no ano 
de 2014. 
 
Objetivo 
A Mostra de Artes Plásticas tem como finalidade: 

 Estimular e difundir as mais variadas manifestações artísticas no conjunto das artes plásticas; 

 Indicar obras que se destaquem pela qualidade, contemporaneidade e suficiência técnica, podendo ser pintura, 
desenho, entalhe em madeira, aquarela, gravuras, obras tridimensionais e instalações, e que utilizam técnicas de 
produção que manipulem materiais constituindo formas e imagens que revelem uma concepção estética e 
poética. 

 Selecionar o trabalho dos artistas que irão representar o Centenário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. 

 Tema: Estrada de Ferro Campos do Jordão, seu Centenário e importância para o desenvolvimento do município.  
 
Participação 
A participação é aberta a qualquer artista no âmbito nacional. 
Todo artista deverá participar com 1 (uma) obra, independente da modalidade.  
O artista deverá optar pelo tema Estrada de Ferro de Campos do Jordão, desenvolvendo um trabalho de conteúdo 
formal ou conceitual, utilizando técnicas de artes plásticas, que permita à Comissão Julgadora examinar com clareza 
e objetividade a respectiva proposta. 
 
Inscrição 
As inscrições estarão abertas de 01/04 a 30/09 
Periodo de Exposição 01 a 31 de outubro/14 - Casa de Cultura “Prof. Antônio Fernando Costella” – Rua Brigadeiro 
Jordão 1236 - Abernéssia - Campos do Jordão (SP) - CEP12460-000 - Fone: (12) 3664 4427 ou 3664 3524. 
As obras selecionadas deverão constar etiqueta na parte de trás identificação do autor,  titulo da obra, pseudônimo 
do autor, modalidade e data da produção. 
Em caso de instalação, a Comissão Organizadora deverá ser consultada para verificar a possibilidade de acolhê-la e 
deverá ser montada pelo artista ou pessoa por ele indicada, , se for o caso, no local indicado pela Comissão. 
As obras selecionadas deverão estar no local abaixo, até o dia 30 de setembro de 2014. 
Casa de Cultura “Prof. Antônio Fernando Costella” – Rua Brigadeiro Jordão 1236 - Abernéssia - Campos do Jordão 
(SP) - CEP12460-000 - Fone: (12) 3664 4427 ou 3664 3524.  
 
Premiação 
A premiação será dividida em duas categorias: 
 
Nacional: Um final de semana em Campos do Jordão, com estadia e alimentação (transporte e demais despesas por 
conta do artista). 
Artistas Jordanenses: 1º. Lugar: troféu; 2.º e 3º. Lugares: medalhas 
Obs.: Todos os participantes selecionados terão na premiação um passeio de Bonde para a cidade de 
Pindamonhangaba 
 
Obs: As datas para utilizar hospedagem, alimentação e passeios dos vencedores estão sujeitas a consultas de 
disponibilidade e autorização da Comissão Organizadora junto aos parceiros 
 
Seleção 
As obras serão submetidas a um processo de seleção e premiação a cargo de uma Comissão Julgadora, composta por 
três jurados, escolhidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
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Qualquer ponderação ou observação com relação ao regulamento deverá ser feita antes do anúncio do resultado 
por parte do júri.  
 
Devolução das obras 
Após a data estabelecida para a retirada dos trabalhos, cessará a responsabilidade, dos órgãos promotores, pela sua 
guarda e conservação. 
 
Disposições Gerais 
As despesas de transporte, para remessa como de devolução das obras, correrão por conta do artista participante. 
Será fornecido certificado a todos os participantes. 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
A inscrição implica automaticamente na aceitação de todos os itens deste regulamento. 

 
 

Campos do Jordão, 31 de março de 2014. 
 
 

Benilson Antônio Toniolo de Oliveira 
Secretário Municipal de Cultura 


