
Regulamento do Concurso de Fotografia da 1ª Semana da Sustentabilidade 

I – DO OBJETIVO 

O presente REGULAMENTO disciplina a execução do Concurso de Fotografia da 1ª 
Semana da Sustentabilidade da Emphasys, com o tema “Um olhar sobre o Meio 
Ambiente”, cujo objetivo é selecionar fotografias que evidenciam a diversas 
maneiras de enxergar o meio ambiente, por meio de diferentes cenários e 
perspectivas. 

O Concurso é um evento vinculado ao Setor de Sustentabilidade e direcionado 
apenas aos colaboradores da empresa. 

II – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através da “Gabi”, canal de 
comunicação interno da Emphasys, até dia 31/05 às 18:00. 

O participante deverá enviar os seguintes materiais através da Gabi: 

• A fotografia; 

• Nome completo; 

• Número da matrícula. 

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
• Cada participante pode inscrever apenas uma fotografia; 

• A primeira fotografia enviada pelo participante é a que será submetida a 
inscrição, não podendo ser substituída no decorrer do concurso; 

• Não serão aceitas fotografias que não sejam se autoria do participante; 
• Fotografias retiradas da internet ou plagiadas serão desclassificadas; 
• Não serão aceitas fotografias que já tenham sido premiadas ou publicadas na 
mídia, redes sociais, ou outro tipo de publicação em outros concursos. 

• Não é permitido fotografias que apareçam pessoas que possam ser 
identificadas;   

• É permitida utilização de filtros que interfiram apenas na coloração da foto. 
Fotos que apresentem filtros ou edição de photoshop que descaracterizem ou 
distorçam a realidade serão desclassificadas; 

• O participante deverá comprovar a origem da foto. Em caso de não 
comprovação, a mesma será desclassificada; 

• As fotos podem ser tiradas em colorido ou preto e branco; 

• Fotografias recebidas após a data e horário estipulados no item II serão 
desclassificadas; 
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• Em caso de desclassificação por não cumprimento de alguma das regras 
mencionadas nesse regulamento, o participante fica vedado no concurso, não 
sendo permitido o envio de outra fotografia; 

• A foto concorrente será considerada doada à Emphasys, não cabendo sobre ela 
nenhum ônus à empresa e nenhum direito de imagem; 

• A inscrição implicará na total concordância com todas as especificidades deste 
regulamento. 

IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
• Representação do tema proposto; 

• Impacto e composição da imagem; 

• Criatividade; 

• Originalidade. 

V – DO JULGAMENTO 
• Análise da Comissão Organizadora, de caráter eliminatório, para verificar se o 
documento enviado está de acordo com os itens da inscrição; 

• Envio das fotografias sem a identificação dos participantes para a comissão 
julgadora, para que haja imparcialidade no julgamento; 

• Avaliação e seleção da comissão julgadora, formada por 4 pessoas da alta 
liderança; 

VI – DA PREMIAÇÃO 
• Apenas uma fotografia será premiada; 

• O participante detentor da melhor fotografia será premiado com uma cesta de 
alimentos orgânicos e uma cesta de queijos e derivados da Queijaria Rima; 

• O resultado do concurso será conhecido pelo público no dia da premiação, que 
acontecerá dia 03 de junho de 2022 às 13:00 na sala de descanso da empresa. 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Dúvidas e informações referentes a este Regulamento poderão ser esclarecidas e/ou 
obtidas com a Sustentabilidade ou através da “Gabi”. 

Porto Feliz, 26 de maio de 2022. 
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