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EDITAL
II CONCURSO DE FILMES CURTA METRAGEM

1. DO CONCURSO
Este concurso é uma realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Silva
Jardim (SEMMA). Tem por objetivo comemorar o Dia Mundial da Água; promover a
valorização dos talentos locais, associado à valorização das belezas naturais do
município por meio da produção de filmes curta metragem, que propiciarão a formação de
um acervo de materiais para usos múltiplos que ficará disponível ao público na sede da
SEMMA.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Poderá inscrever-se no II Concurso de Filmes Curta Metragem, toda pessoa física,
residente em território nacional, com idade mínima de 10 anos;
2.2 Os participantes serão inscritos individualmente, podendo realizar a produção em
grupo, sendo que a premiação será entregue apenas à pessoa inscrita;
2.3 Cada pessoa poderá concorrer apenas com 01(um) filme curta metragem;
2.4 As inscrições (vide ANEXO 1 deste edital) deverão ser realizadas na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Luiz Gomes, nº 819, Centro, através da
entrega da ficha inscrição preenchida e assinatura de um termo de compromisso (vide
ANEXO 2 deste edital);
2.6 Serão realizadas no período de 06 de março de 2015 a 16 de março de 2015, das
9:30h às 17:30h.
2.7 O filme deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Meio Ambiente até as
17h00minh do dia 24 de março.
Filmes entregues após esse prazo serão
automaticamente desclassificados.
2.8 A inscrição só poderá ser feita pelo candidato, munido de documentos de identidade
(RG), CPF e original e cópia de um comprovante de residência;

2.9 Candidatos menores de idade deverão estar acompanhados pelo responsável munido
de seus documentos originais e cópias;
2.10 Fica vedada a inscrição de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Silva Jardim e de funcionários das instituições que comporão a Comissão Julgadora;
2.11 Tendo mais de 10 (dez) inscrições válidas, os filmes passarão por seleção prévia
pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
2.12 A Mostra dos 10 (dez) filmes finalistas acontecerá no dia 27 de Março de 2015, às
14h00minh, no Teatro Zezé Macedo, localizado no bairro Centro, próximo à policlínica,
onde será apresentada para o público em geral e também será avaliada pela Comissão
Julgadora. O resultado será divulgado no mesmo dia.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FILMES CURTA METRAGEM
3.1 Os filmes deverão ser produzidos no gênero Documentário, com a temática “Água,
Floresta e Energia”, no município de Silva Jardim/RJ.
3.2 Os candidatos inscritos deverão usar meios próprios para a produção dos filmes
(materiais, equipamentos e transporte);
3.3 Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibilizar
apenas a organização do evento e a premiação;
3.4 Cada filme deverá ter no mínimo dez (10) minutos e no máximo quinze (15) minutos
de duração, com base no inciso VII do artigo 1º da Medida Provisória nº 2.228-1/01.

3.5 O filme poderá conter créditos, que deverá está incluso no tempo máximo
estipulado, podendo ter no máximo um (1) minuto de duração.
3.6 Fica proibida a utilização de trechos de vídeos e filmes de outra autoria;
3.7 As músicas escolhidas como trilha sonora deverão ser identificadas quanto ao
título, compositor e interprete em algum momento do filme.
3.8 Caso sejam usadas fotografias, o fotógrafo deverá ser identificado, mesmo que
este seja o próprio candidato;
3.9 O filme deverá ser gravado no formato WMV.

4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1 A comissão julgadora encarregada de avaliar os filmes será formada por cinco (5)
profissionais da área ambiental, em especial dos órgãos gestores dos recursos hídricos
do município e por quatro (4) membros da platéia que serão escolhidos na hora via
sorteio;

4.2 A seleção dos filmes observará os requisitos descritos neste Edital e é de única e
exclusiva responsabilidade da Comissão Julgadora, sendo seu resultado irreversível e
irrecorrível.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 Serão avaliados os seguintes critérios:
5.1.1 Originalidade (0-10 pontos)
5.1.2 Criatividade (0-10 pontos)
5.1.3 Coerência com o tema (0-10 pontos)
5.1.4 Qualidade visual (0-10 pontos)
5.1.5 Qualidade de áudio (0-10 pontos)
5.1.6 Riqueza de informações (0-10 pontos)
5.1.7 Trilha sonora (0-10 pontos)
5.2 O candidato deve estar presente para a apresentação do seu trabalho. Caso não
esteja, será automaticamente eliminado;
5.3 Após a apresentação de todos os filmes, os candidatos ficarão à disposição da
Comissão Julgadora, que poderá fazer perguntas específicas e em público para os
candidatos, se assim desejarem, para possíveis esclarecimentos sobre as intenções e
para avaliação do conhecimento do candidato sobre o que desejou transmitir com o filme.
5.3 Não será levado em conta a faixa etária nem a formação e experiência profissional
dos participantes na avaliação dos trabalhos.
6. DA PREMIAÇÃO
6.1 Serão premiados os somente os 3 (três) primeiros colocados;
6.2 Para a premiação do 1º colocado – um kit da AMLD (bola da AMLD, boné e chaveiro)
+ um final de semana em Aldeia Velha (visita as Sete Quedas e Cachoeira das
Andorinhas + rapel);
6.3 Para a premiação do 2º colocado – um kit da AMLD (boné e chaveiro) + visita a
Cachoeira das Andorinhas + rapel;
6.4 Para a premiação do 3º colocado – um kit da AMLD (boné e chaveiro) + visita a uma
RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) do município.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A inscrição no concurso instituído por este edital implica no conhecimento e aceitação
de suas regras.

7.2 O concurso acontecerá mediante a inscrição de pelo menos três (03) candidatos, que
só serão premiados se cumprirem com todas as exigências deste edital;
7.3 A organização não se responsabiliza por filmes gravados em formato diferente de
WMV, que poderão não ser analisadas pela Comissão Julgadora por impossibilidade de
abertura do arquivo, ou os que não estejam acompanhados da ficha de inscrição
preenchida de forma correta e completa.
7.4 Serão desclassificadas os vídeos que não atenderem aos critérios previstos neste
Edital.
7.5 Os vídeos vencedores deste concurso passarão a ser de propriedade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente;
7.6 A SEMMA não impedirá a divulgação dos vídeos em redes sociais ou outros meios de
comunicação midiáticos.
7.6 As informações complementares, tais como, ficha de inscrição, e outras, estarão
disponíveis na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
7.7 Contato, esclarecimentos ou informações pelo telefone (22) 2668-1246/ 2668-0963.

8. CRONOGRAMA:
8.1 Inscrições – 06 de março a 16 de março de 2015;
8.2 Entrega dos filmes – 9 de março a 24 de março de 2015;
8.3 Apresentação dos filmes - 27 de Março de 2015.

Silva Jardim, 25 de Fevereiro de 2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SILVA JARDIM
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ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: _________________________________________________________________
Nº IDENTIDADE: ____________________________ CPF: ________________________
FILIAÇÃO: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
RUA: __________________________________________________________Nº : _____
CIDADE: _________________________________________________CEP: __________
TEL. FIXO: ( ) _____________________________ CELULAR: ( ) __________________

___________________________________________________
Assinatura do Candidato

______________________________________________________
Assinatura do Responsável

OBS.: O responsável deverá assinar caso o candidato seja menor de 18 anos.
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Anexo 2
TERMO DE COMPROMISSO/ AUTORIZAÇÂO

Comprometo-me cumprir todas as especificações contidas neste edital e a entregar todo o
material exposto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Silva Jardim, sem exigir
nenhum tipo de honorário além da premiação oferecida em decorrência do II Concurso
de Vídeos de Curta Metragem, bem como autorizo o Município a fazer uso das imagens
e sonoplastias contidas nesse vídeo no que melhor lhe aprouver.
Declaro que todas as informações contidas nesse vídeo são de minha autoria, que
possuo autorização para usar áudio e imagens expostas nesse material.

____________________________________
Assinatura do Candidato

