
 

 

2° CONCURSO DE VÍDEOS DE SANTO ÂNGELO 
 

“Tecendo Amanhãs” 
 

 
 

REGULAMENTO 

 
O 2° Concurso de Vídeos de Santo Ângelo é uma promoção da Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo através da Secretaria Municipal da Cultura, que tem 
como finalidade incentivar a arte audiovisual e estimular o surgimento de novos 
talentos, sensibilizando e despertando o olharsobre o momento atual que 
estamos vivendo. Se fossemos velejadores, eu diria que estamos no meio de 
uma tempestade e não temos ideia de quando o mar irá se acalmar. Na 
verdade, não temos ideia de nada. A resposta mais comum para nossas 
questões é “eu não sei”. E o não saber gera incertezas sobre o amanhã. Mas, 
talvez, seja a hora de tecer novos amanhãs. Falar sobre nossas emoções, se 
reinventar, olhar para dentro, olhar para fora, aprender algo novo. Aproveite 
esse período em casa para se conectar, explore suas emoções. Lembre-se: as 
experiências que mais nos transformam são  aquelas das quais desejamos 
fugir. Assim não fuja de você. Permita-se a explorar o amanhã. Dia a dia, 
bordamos um fio de nossas vidas no tecido do tempo. Daqui a pouco, o que 
bordamos de nós em 2020 estará completo. E já será hora de ajeitar a agulha 
para os novos fios que, tecendo nosso amanhã, nos manterão na linha do 
tempo. Enquanto o tempo nos der linha, nossa sina é tecer. Assim até o fim do 
nosso bordado. Porque a inescapável verdade é que a gente vive do que tece. 
Mesmo sabendo que o fio da vida vai se romper em alguma curva do tempo, 
não renunciamos ao ofício de tecer amanhãs. E faz parte do ofício sempre 
voltar o olhar para o bordado que vamos fazendo. 
 
 
1. Participação 
 
1.1  O concurso é de caráter livre, aberto a qualquer pessoa que tiver interesse. 
1.2  Os participantes precisam ser residentes no município de Santo Ângelo, e 

os vídeos concorrentes precisam abordar imagens e aspectos do dia a dia 
do momento que estamos vivendo em nosso município.  

1.3  Não podem participar, servidores públicos municipais, funcionários da 
Secretaria Municipal da Cultura e membros da comissão julgadora. 

1.4  Os vídeos enviados para o concurso poderão ser coloridos ou em preto e 
branco. 

1.5  O vídeo pioneiro e inovador, do concurso com o tema “Tecendo Amanhãs”, 
deverá ter no seu conteúdo imagens que retratem o tema proposto. 

1.6  A duração do vídeo deve ser de 01min e 30seg a 03min e 30seg (incluso 
créditos), não sendo aceitos com menor e nem maior tempo. 



 

 

Parágrafo Único: a obrigatoriedade que trata o art.1.5, é item imprescindível 
para seleção da obra. 
 
2. Inscrição 
 
 
2.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 11 de agosto 

de 2020 a 11 de setembro 2020, devendo ser enviados/anexados em formato PDF, 
junto ao E-MAIL: concursodevideossantoangelo@gmail.com , a ficha deve ser 
preenchida, assinada e scaneada.  
2.2 Os vídeos deverão ser inéditos e obedecer à temática proposta. 
2.3 Após a inscrição o concorrente deve encaminhar o(s) vídeo(s),proposto(s) 
impreterivelmente até às 23h59min do dia 11 de setembro de 2020 via e-mail 
exclusivo do concurso:concursodevideossantoangelo@gmail.com 
Parágrafo Único: Os concorrentes poderão inscrever até 02 (dois) vídeos, em 
qualidade e formato que assim desejarem, colocando no assunto do e-mail 
“NOME CONCORRENTE”.  
 
 
3. Comissão de Seleção  
 
3.1 A seleção dosvídeos serão realizadas por uma comissão de até 03 (três) 
membros, composta por profissionais da área audiovisual, equipe técnica da 
secretaria da cultura e pessoas de relevante conhecimento sobre o tema 
proposto para o concurso. 
3.2Os vídeos deverão retratar uma visão pessoal do autor sobre o tema. 
3.3 Serão observados pela comissão de seleção como critérios para escolha 
dos três finalistas, além da fidelidade ao tema, itens como originalidade e 
criatividade 
 
 
4. Premiação: 
 
4.1 Os prêmios serão concedidos aos 03 (três) primeiros lugares e menção 
honrosa para os próximos 07 (sete) vídeos, num total de 10 (dez) vídeos. 
4.2 Como forma de divulgação e valorização, os 10 vídeos que comporem a 
premiação serão publicados na Página da Secretaria da Cultura no Facebook. 
4.3 Serão premiados os três primeiros lugares: 
 
1º Lugar: Troféu + Menção Honrosa 
2º Lugar : Troféu + Menção Honrosa 
3º Lugar : Troféu + Menção Honrosa 

4º ao 10º Lugar: Menção Honrosa 
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5. Informações Gerais: 
 
5.1Os vídeos enviados não serão devolvidas e passarão a fazer parte do 
acervo da organização do concurso, podendo ser utilizadas em materiais 
publicitários e exposições, sem que isto implique em qualquer forma de 
pagamento. Porém, em todos os casos serão respeitados os devidos créditos 
de autoria. 
5.2 As decisões de seleção e premiação terão caráter irrecorrível. 
5.3A utilização de imagem alheia novídeo é de responsabilidade do autor. No 
caso do autor ser menor de idade, essa responsabilidade será repassada aos 
seus responsáveis. 
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do 
concurso. 
Parágrafo Único: É vedado; Imagens contendo discriminação racial, credo e 
orientação sexual, conteúdos de cunho político-partidário e religioso bem como 
veda o uso de imagens eróticas, pornográficas ou obscenas. 
6. Cronograma: 
Inscrições: de 11 de agosto de 2020 a 11 de setembro 2020 (17:30hs). 
Seleção e Classificação: 11 de setembro a 02 outubro 2020. 
Divulgação das classificadas: 05 de outubro. 
Premiação das classificadas: a ser definido com pela Secretaria (Devido ao real 
momento que estamos passando devido a pandemia causada pelo Covid-19). 
 
7. Informações: 
 
Secretaria Municipal da Cultura 
Rua Três de Outubro, 800. Centro. Santo Ângelo/RS 
Cep: 98801 – 610 
Fone: 55 3313 6321 
E-mail: concursodevideossantoangelo@gmail.com 

 
 

 
REALIZAÇÃO: 
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FICHA DE INSCRIÇÃO: 

2° CONCURSO DE VÍDEOS DE SANTO ÂNGELO 
“Tecendo Amanhãs” 

 
 
Nome completo: 
____________________________________________________________ 
 
 
RG: 
_____________________________CPF:___________________________ 
 
Endereço: 
____________________________________________________________ 
 
 
E-mail: 
___________________________________________________________ 
 
Telefone para contato: _________________________________________ 
 
Quantidade de vídeos Inscritos (até 2): __________ 
 
Título dos Vídeos: 
 
1º ______________________ Duração: ___________ 
2º ______________________Duração: ___________ 
 
 
Declaro verdadeiras as informações prestadas e concordo plenamente com 
o regulamento do 2º Concurso Vídeos de Santo Ângelo. Autorizo o uso das 
imagens captadas de minha autoria para fins de divulgação do concurso, 
materiais publicitários de eventos e exposições promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Santo Ângelo, respeitando os devidos créditos de autoria. 
 

*ESTA FICHA DEVE SER PREENCHIDA, ASSINADA E SCANEADA. 
 
 

______________________________ 
Assinatura 

 


