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VÍDEO - Regulamento 
 
Apresentação  
O Concurso de Vídeo 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 Vídeo tem como finalidade. 

 Tema: Estrada de Ferro Campos do Jordão, seu Centenário e importância para o desenvolvimento 
do município. 

 Indicar representantes da expressão na categoria de Vídeo – animação, documentário e ficção. 
 
Participação 
A participação é aberta a qualquer artista no âmbito nacional.  
O Vídeo devera ter OBRIGATORIAMENTE a duração mínima de 05 (cinco) minutos e máxima de 30 (trinta) 
minutos, incluindo os créditos, que devem contemplar direção, nome do município e data da produção. 
 O Vídeo deverá ser apresentado em 2 (duas) copias no formato DVD no formato OBRIGATÓRIO MPEG2. 
Na embalagem deverá constar identificação do concorrente. 
Os trabalhos que contenham imagens de pessoas, bem como a utilização de trilhas sonoras, deverão ser 
acompanhados de termo de responsabilidade, assinado pelo participante sobre o direito das imagens e do 
autor das músicas utilizadas. Toda a responsabilidade sobre direitos autorais e/ou direito de imagem cabe 
exclusivamente ao participante. 
Não será permitida a inscrição de vídeos institucionais ou marcas de pessoas físicas ou jurídicas 
identificadas como patrocinador, apoiador, etc.  
Cada participante poderá se inscrever com apenas 1 (uma obra) 
 
 
Inscrição 
As inscrições estarão abertas de 01/04 a 30/09 
Juntamente com os trabalhos, deve-se enviar a ficha de inscrição com todos os dados devidamente 
preenchidos (modelo da ficha de inscrição disponível no Blog) 
O preenchimento incorreto da ficha de inscrição inviabilizará a participação do artista. 
Local para entrega de obras: Casa de Cultura “Prof. Antônio Fernando Costella” – Rua Brigadeiro Jordão 
1236 - Abernéssia - Campos do Jordão (SP) CEP 12460-000 – Fones: 3664 4427 ou 3664 3833. 
Obs: As obras podem ser entregues pessoalmente na Secretaria ou via correios (valendo a data 
constante no carimbo do envelope). 
 
 
 
Premiação 
 
A premiação será dividida em duas categorias: 
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Nacional: 1º e 2º lugares - Um final de semana em Campos do Jordão para duas pessoas com hospedagem 
e alimentação (transporte e demais despesas por conta do artista). 
 
Artistas Jordanenses: 1º lugar: troféu 2º e 3ºlugares: medalhas 
 
Obs.: Todos os participantes vencedores em ambas as categorias serão contemplados com um passeio 
gratuito através da Ferrovia no trecho Campos do Jordão – 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. 
Será selecionado 1 (um) representante para esta expressão. 
Qualquer ponderação ou observação com relação ao regulamento deverá ser feita antes do anúncio do 
resultado por parte do júri, pois estes serão irrecorríveis.  
 

 
Disposições Gerais 
Será fornecido certificado a todos os participantes. 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
 
 

Campos do Jordão, 31 de março de 2014. 
 
 

Benilson Antônio Toniolo de Oliveira 
Secretário Municipal de Cultura 

 


