
  

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“MINHA FOTO NO CALENDÁRIO DA ABRAMPA” 

 

A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio 

Ambiente (ABRAMPA) torna pública a abertura de processo seletivo e convida os 

associados da entidade a participar do concurso fotográfico "Minha foto no 

calendário da ABRAMPA", com propostas que mostrem paisagens, fauna, flora 

brasileira e patrimônio histórico-cultural.  

1. OBJETIVOS 

1.1. Este edital visa desenvolver o Calendário 2022 da ABRAMPA, por 

meio das 14 (quatorze) fotografias selecionadas durante este edital, com o intuito 

de apresentar a biodiversidade brasileira, buscando assim mostrar as faces de 

todas as regiões do Brasil.  

2. INSCRIÇÕES  

2.1. As inscrições são gratuitas abertas a todos associados da ABRAMPA 

2.2. Os interessados em participar do concurso poderão inscrever-se de 

05/08/2021 a 31/08/2021. 

2.3. A ficha de inscrição deverá ser preenchida de forma online, por meio do link 

https://forms.gle/hR5BjmrfCSZf2gpM7. 

2.3. Para recebimento da inscrição, todos os campos do formulário da ficha de 

inscrição deverão ser respondidos. 

3. SELEÇÃO  

3.1. Os critérios da avaliação serão pautados em aspectos técnicos e estéticos da 

linguagem fotográfica, dentre os quais destacam-se:  

I) Composição; 

II) Enquadramento;  

III) Criatividade na representação do tema do concurso. 

3.2. Não serão avaliadas as fotografias que não sejam de autoria própria de acordo 
com a descrição deste edital. 

3.3. O autor da fotografia fica ciente que após a inscrição das fotografias, os direitos 

autorais das mesmas ficarão disponíveis para a ABRAMPA, para serem utilizadas 

no Calendário 2022 e no banco de imagens da instituição. 

3.4. A seleção será feita por meio de votação no Instagram da ABRAMPA.  

https://forms.gle/hR5BjmrfCSZf2gpM7


  

3.5. No caso de fotografias da mesma paisagem ou que apresente características 

similares, apenas uma fotografia será selecionada para o calendário 2022 da 

ABRAMPA. 

3.6. Os participantes serão comunicados dos resultados no dia 30 de setembro de 

2021. 

3.7. A ABRAMPA compromete-se a mencionar os créditos de autoria dos trabalhos, 

sempre que lançar mão de seu direito de uso. 

4. DO MATERIAL  

4.1. Poderão ser enviadas somente fotos digitais.  

4.2. O Concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.  

4.3. Cada fotografia deverá ser enviada no formato JPG ou PNG, com a resolução 

mínima de 1920x1080, 300 dpis.  

5. DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1. A participação do concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo 

candidato, de todas as disposições deste regulamento.  

5.2. Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem às regras deste Edital.  

 
Belo Horizonte, 05 de agosto de 2021. 

 
Cristina Seixas Graça 
Presidente da Abrampa 


