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II CONCURSO DE POESIA E FOTOGRAFIA SOTENSE 

SÃO JOÃO DO SÓTER: ENTRE LENTES E VERSOS 

 
 

A Prefeitura Municipal de São João do Sóter, através da Secretaria 

Municipal de Educação, promove o II Concurso de Poesia e Fotografia Sotense, 

com o tema: “São João do Sóter: entre lentes e versos”, em alusão ao 26º 

aniversário da cidade. O objetivo principal do concurso é fomentar a produção 

literária, a difusão e a circulação de bens culturais e belezas naturais existentes 

no município, conforme as regras estabelecidas em seu regulamento. 

 

 
REGULAMENTO 

 
 

1 DISPOSIÇÕES INICIAIS: 
 

Este regulamento é um documento composto pelo conjunto de 

disposições que regem o II Concurso de Fotografia e Poesia: “São João do 

Sóter: entre lentes e versos”, com o tema: “Minha cidade, meu lugar”. 

Todos os participantes deste concurso serão considerados conhecedores 

deste documento das legislações afins vigentes, às quais ficarão subordinados. 

 

 
2 DO TEMA: 

 

O II Concurso de Poesia e Fotografia Sotense “São João do Sóter: 
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entre lentes e versos” contempla a seguinte temática geral: “Minha cidade, 

meu lugar”. O tema não deve ser utilizado para provocar qualquer tipo de 

situação que coloque em risco a integridade física do participante e de outras 

pessoas. Nas fotografias em que há a exibição da imagem/rosto de alguma 

pessoa, o/a autor/a da fotografia assume a responsabilidade em relação ao uso 

da imagem, devendo obter prévia autorização por parte da pessoa fotografada. 
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. 
 

3 DO OBJETIVO: 
 

O II Concurso de Poesia e Fotografia Sotense “São João do Sóter: 

entre lentes e versos” visa incentivar a produção literária por meio da poesia e 

evidenciar os atrativos, as belezas naturais e a riqueza histórica existente em 

São João do Sóter através das fotografias, fortalecendo a relação entre os alunos 

e a cidade em que vivem. 

 

 
4 DOS CANDIDATOS: 

 

Poderão participar do II Concurso de Poesia e Fotografia Sotense “São 

João do Sóter: entre lentes e versos” os alunos do 5° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental, matriculados na rede municipal de ensino de São João do Sóter, 

com anuência de seus responsáveis. 

 

 
5 DAS INSCRIÇÕES: 

 

Cada aluno/participante poderá ter seus trabalhos inscritos dentro das 

seguintes modalidades: 

• MODALIDADE POEMA: um poema de autoria individual do aluno, com 

anuência e supervisão de um professor da turma, com o tema: “Minha 

cidade, meu lugar”; 

• MODALIDADE FOTOGRAFIA: até duas fotos respeitando as seguintes 

categorias: atrativos, belezas naturais e pontos históricos do município. 

A inscrição poderá ser realizada/acompanhada por um professor da 

unidade escolar onde o aluno esteja matriculado, através do link disponível no 

portal da Secretaria Municipal de Educação-SEMED (www.semedsjs.com.br), 

até o dia 16/06/2022. 

 

 
6 DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES: 
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As inscrições poderão ser efetivadas no período de 07 de junho de 2022 

a 16 de junho de 2022. Ao fazer a inscrição, o autor estará aceitando 

automaticamente o regulamento do concurso. 

 

 
7 DO JULGAMENTO: 

 

Os trabalhos inscritos serão submetidos à análise e classificação pela 

comissão julgadora constituída por membros selecionados pela organização, 

cuja decisão será soberana, não cabendo qualquer recurso quanto ao resultado 

por ela apontado. 

Os poemas inscritos serão avaliados respeitando os seguintes 

critérios: 

• Fidelidade ao tema “Minha cidade, meu lugar” (o poema deve se reportar 

de forma singular a algum aspecto da vida local – peculiaridades, costumes, 

cores, sons, etc); 

• Adequação ao gênero literário poema; 

• Convenções da escrita; 

• Estilo e originalidade. 

• Marcas de autoria (o texto expressa um olhar peculiar, livre e lúdico sobre 

a realidade local para sensibilizar, provocar, inquietar, fazer pensar, seduzir 

o leitor; autor expressa um olhar pessoal sobre algo que lhe chama 

atenção.) 

Os poemas com as maiores notas serão os vencedores. 
 

As fotografias inscritas serão avaliadas respeitando os seguintes 

critérios: 

• Consonância com o tema “Minha cidade, meu lugar” (a foto deve 

representar atrativos, belezas naturais e pontos históricos do município de 

São João do Sóter); 
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• A fotografia poderá ser colorida ou em preto e branco e deverá ser enviada 

em formato digital JPEG ou PNG; (não serão aceitos prints, apenas a 

fotografia em seu formato original) 

• Originalidade; 

• Composição. 
 

No momento da inscrição para a categoria fotografia, é necessário incluir 

as seguintes informações complementares: 

• Nome dado à fotografia; 

• Local onde a foto foi feita; 

• Equipamento utilizado; 

• Data da fotografia. 
 

Observação: cada participante deve indicar o tipo de equipamento utilizado para 

fazer a fotografia. 

É expressamente proibida: 

✓ Qualquer gravura, marca d’água ou afins na fotografia; 

✓ Apagar e/ou inserir elementos, mudar a composição original, trocar 

o fundo, fundir imagens e outras montagens utilizando aplicativos de 

edição. 

Entretanto serão aceitos ajustes de contraste, brilhos, saturação ou 

nitidez. 

Efetivada a inscrição, não poderão ser feitas correções ou alterações nas 

obras ou em qualquer documento. 

A comissão julgadora aceitará avaliar todas as fotografias, desde que 

inéditas. Em caso de dúvidas, haverá averiguação por parte da Comissão 

Organizadora. 

As 05 (cinco) melhores fotografias concorrerão à premiação através de votação 

popular pelo Instagram oficial da Secretaria Municipal de Educação 

(https://www.instagram.com/semedsjs/). 

http://www.instagram.com/semedsjs/)
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8 DA PREMIAÇÃO: 
 

Serão premiados os 3 (três) melhores trabalhos de cada modalidade, com 

os seguintes prêmios: 

• 1° lugar: um celular smartphone; 

• 2° lugar: uma bicicleta (com marcha); 

• 3° Lugar: um fone de ouvidos (Headphone). 
 

A premiação ocorrerá na data do aniversário da cidade (19 de junho de 

2022), durante a cerimônia de comemoração dos 26 anos da cidade de São João 

do Sóter. 

Os trabalhos classificados poderão ser publicados a título de divulgação, 

sem o pagamento de direitos autorais, os quais continuam pertencendo aos 

autores. 

 

 
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

É vedada a participação de pessoas envolvidas na Comissão 

Organizadora e na Comissão Julgadora. 

Ao fazer a inscrição, o autor estará concordando com o regulamento do 

concurso, inclusive autorizando a publicação da obra em sites, portais, redes 

sociais e jornais impressos e responderá por plágio, cópia indevida e demais 

crimes previstos na Lei do Direito Autoral. 

Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão 

Organizadora do presente concurso. 

 

 
São João do Sóter-MA, 03 de Junho de 2022. 

 
 

ORGANIZAÇÃO: 
 

Coordenação Pedagógica Municipal – SEMED/SJS 
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EQUIPE TÉCNICA: 
 

Profa. Diana Morais Sampaio 

Prof. Fernando Sampaio 

Profa. Maria de Nazaré Pereira dos Santos 

Prof. Rodrigo da Conceição Aguiar 

Profa. Simone Soares Ferreira Lima 


