CONCURSO
DE LINGUAGENS
CULTURAIS 2022
Prêmio Sebastião Côrtes
de Fotografia
Ficha de inscrição e
Regulamento acesse o site

www.sjp.pr.gov.br

Quem foi Sebastião Côrtes?
Nasceu em Curitiba, em 26 de abril de 1919. No início
da década de 40, após concluir os estudos, iniciou
trabalhos no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE. Mudou-se para Marechal Mallet,
onde conheceu Dona Jacy, esposa e companheira.
Durante a Segunda Guerra, auxiliou a desmantelar
um covil de espiões nazistas que agiam na região de
São José dos Pinhais. Ainda nessa época, iniciou
trabalhos na Base Aérea do Afonso Pena, então em
construção, e hoje Aeroporto de São José dos
Pinhais. Ao término das obras, transferiu-se para a
Secretaria da Fazenda do Estado. Posteriormente, foi

N°___________________________________________________

aprovado em concurso público do Tribunal de
Contas do Estado, onde trabalhou até se aposentar.
Aposentado e sentindo a necessidade de um

Categoria:

noticioso local, fundou a Folha de São José, em que

( ) Prêmio Sebastião Côrtes

acumulava funções de diretor, redator, repórter e

( ) Prêmio Sebastião Côrtes Jovem Fotógrafo

fotógrafo, sendo a última, a profissão que exerceu

Nome completo:______________________________________
_____________________________________________________
Data de nascimento:___________ /___________ /___________

enquanto a saúde permitiu. Em função da necessidade de rapidez, acabou por montar um laboratório
fotográfico
madrugadas

na

própria

entre

casa,

revelações

onde
de

passava
filmes

e

fotografias.

Estadocivil:___________________________________________
RG:_____________________CPF:_________________________
Endereço:________________________________________________
_________________________________________________

Apaixonado desde sempre por fotos, quando criança
construiu sua própria máquina fotográfica e seu
laboratório. Faleceu em 5 de outubro de 2010.

CEP:____________________Cidade:______________________
Estado:_________________Profissão:_____________________
E-mail:______________________________________________
Escola:______________________Série:____________________
Tel.res._____________________Tel.com.___________________
Tel.cel._______________________________________________

São José

Título do trabalho inscrito:_____________________________
_____________________________________________________

PREFEITURA

Assinatura:___________________________________________
Esta ficha original ou cópia deverá acompanhar o(s)
trabalho(s) inscrito(s) devidamente preenchido(s)
e assinado(s).

Rua Passos de Oliveira, 1001 / Centro
CEP: 83030-720 / São José dos Pinhais / PR
Tel.: (41) 3381-6800

A(s)

REGULAMENTO
OBJETIVO
Com o objetivo de divulgar e incentivar as artes visuais, a
Prefeitura de São José dos Pinhais instituiu o Concurso
de Linguagens Culturais - Fotografia “Prêmio Sebastião
Côrtes de Fotografia”.

Pode participar do Concurso Linguagens Culturais com
Artes

ser

digital(ais)

e/ou

JULGAMENTO

convencional(ais), preto e branco e/ou colorida(s), no

A decisão da comissão julgadora será soberana, não

tamanho 20cmx25cm, em papel fotográfico fosco sem

cabendo nenhum tipo de recurso sobre as decisões. Os

margem e não poderá(ão) conter nenhum tipo de retoque

trabalhos serão julgados por uma comissão composta por

ou montagem.

3 (três) membros ligados à área artística/cultural, a qual será
soberana em suas decisões e selecionará os 3 (três)

No verso de cada fotografia deverá constar etiqueta adesiva

primeiros

com o pseudônimo do fotógrafo, título da fotografia, data e

premiados.

colocados

de

cada

categoria

que

serão

Visuais

–

Fotografia

a

comunidade em geral, residente em São José dos
Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana.
O Prêmio Sebastião Côrtes - Jovem Fotógrafo é
destinado a participantes na faixa etária de 8 a 14 anos.
Cada participante poderá concorrer com no máximo 3
(três) trabalhos em cada categoria.

INSCRIÇÃO
As inscrições para o Prêmio Sebastião Côrtes e Prêmio
Sebastião Côrtes - Jovem Fotógrafo poderão ser
realizadas de 09/08 à 07/10 de 2022. O(s) trabalho(s)
enviado(s) pelo correio será(ão) aceito(s) com data de
postagem até 07 de outubro de 2022.

Local de Inscrição:
Biblioteca Pública Municipal Scharffenberg
de Quadros Praça 8 de Janeiro, 120
83.005-110 – São José dos Pinhais –PR
Telefone: (41) 3381-5845
e-mail biblioteca@sjp.pr.gov.br

Toda(s) a(s) fotografia(s) deverá(ão) vir acompanhada(s) de

DIVULGAÇÃO

seu(s) negativo(s) e/ou CD com arquivo eletrônico e da ficha

A divulgação dos resultados e a entrega dos prêmios serão

de inscrição.

realizadas no dia 12 de novembro. Os organizadores do
evento entrarão em contato com os vencedores, através de

PARTICIPAÇÃO
em

poderá(ão)

local de onde foi realizada a fotografia.

TEMA: A INFLUÊNCIA
DAS MÍDIAS SOCIAIS

abrangência

fotografia(s)

Menores de 18 anos deverão encaminhar também ficha de

e-mail e/ou telefone, conforme indicado na ficha de

inscrição com dados do responsável, juntamente com o(s)

inscrição.

trabalho(s).
A inscrição no concurso implica na aceitação total por parte
A fotografia deve ser inédita e não ter sido objeto de

dos interessados das disposições contidas no presente.

qualquer tipo de apresentação, veiculação, exposição ou

Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela

publicação.

Comissão Organizadora.

Os aspectos legais que envolvam pessoas e propriedades de

*Concurso regulamentado pelo decreto n° 2549

terceiros são de inteira responsabilidade dos participantes.

de 1º de abril de 2009.

PREMIAÇÃO
Serão entregues aos três primeiros colocados em cada
categoria do Prêmio Sebastião Côrtes e Prêmio Sebastião
Côrtes - Jovem Fotógrafo troféu e certificado. Em casos
determinados pela comissão, serão concedidas menções
honrosas.
Fica vedada a participação da comissão julgadora, bem
como da comissão organizadora.
Todos os trabalhos passarão a pertencer à Secretaria
Municipal de Cultura, reservando a esta os direitos autorais,
bem

como,

os

direitos

de

impressão,

reprodução,

publicação e uso, sem que fique obrigada a conceder a que
título for qualquer compensação, obrigando-se sempre a
fazer referência ao seu autor.

