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Introdução  
 

A Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria de Cultura, realizará a 3ª Edição do 

Concurso Cultural Fotografe Camaçari, um projeto inserido no programa "Cultura Todo 

Dia - Camaçari nos Trilhos da Memória", que tem como objetivo principal garantir a 

memória e a identidade coletiva do povo camaçariense, através de ações voltadas para 

preservação do Patrimônio Material e Imaterial de Camaçari.  

Como incentivo as Artes Visuais no município, e em particular a fotografia, o concurso 

faz parte das comemorações ao Dia Municipal da Fotografia, uma justa homenagem a essa 

expressão cultural que eterniza momentos e fatos históricos. 

Para essa edição do Concurso Cultural Fotografe Camaçari, a ser realizado no período 

de maio a novembro de 2019, nas categorias estudantil, amadora e profissional, o tema será 

"Camaçari: seu povo, nosso maior patrimônio". E assim, como na edição anterior, o vetor 

norteador do concurso está na apropriação do conhecimento histórico e memórias do município 

de Camaçari, utilizando-se da fotografia como ferramenta para aproximar os  munícipes da sua 

história.   

Com o III Concurso Cultural Fotografe Camaçari, todas a lentes estarão focadas para o 

povo Camaçariense, por entender este como maior Patrimônio de um município,  não sendo  

somente foco do concurso, o registro fotográfico de personalidade ilustres ou de notório 

reconhecimento, mas a descoberta de pessoas que de algum modo fizeram história em 

Camaçari, seja por seu ofício (marisqueiras, artistas,  carroceiros, professores, pescadores ets), 

saberes (rezadeiras, parteiras, trançadeiras, mestres(as) da cultura popular etc), por sua atuação 

social em uma determinada comunidade , entre outros aspectos.   

Esta edição, em especial, parte da idéia que "uma memória feita de histórias de vida 

representa muito mais que olhar para o passado" (Worcman, 2016)1, compreendendo que as 

pessoas são  fontes essenciais para construção de memórias coletivas.    

 

 
 
 
 

                                                 
1 Fragmento extraído da entrevista de Karem Worcman, historiadora com pós em lingüística e criadora do Museu da 

Pessoa em: https://tribunademinas.com.br/notícias, em 19/02 às 10h40.     
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Objetivos 

• Realizar a 3ª edição do  Concurso Cultural Fotografe Camaçari,  visando registrar, 

preservar e disseminar imagens e histórias de vidas de pessoas que contribuíram e/ou 

contribuem de algum modo para a constituição da sociedade camaçariense;   

• Contribuir para o fortalecimento das artes visuais em Camaçari, em particular da 

fotografia;  

• Fomentar a Educação Patrimonial nas escolas das redes municipal e estadual de 

Camaçari; 

• Promover oficinas de noções elementares de fotografia e de patrimônio nas 

comunidades e nas escolas. 

 

Metas 

• Realização do 3ª edição do Concurso Cultural Fotografe Camaçari, visando registrar, 

preservar e disseminar imagens e histórias de vidas de pessoas que contribuíram e/ou 

contribuem de algum modo para a constituição da sociedade camaçariense,   em 03 

categorias (estudantil, amadora e profissional), no período de maio a setembro de 

2019;   

• Fortalecimento das artes visuais em Camaçari, em particular da fotografia, com a 

realização anual do concurso fotográfico;  

• Fomento da Educação Patrimonial nas escolas das redes municipal e estadual de 

Educação de Camaçari, promovendo um concurso cuja temática central é 

"Camaçari: seu povo, nosso maior patrimônio ", estimulando assim, o debate e a 

pesquisa no território do município, envolvendo os três Distritos: Sede, Abrantes e 

Monte Gordo. 

• Promover 15 oficinas de noções elementares de fotografia e de patrimônio nas 

comunidades, sendo 05 (cinco) na Sede; 05 (cinco)  no Distrito de Abrantes (Vila de 

Abrantes e Arembepe) e 05 (cinco)  no Distrito de Monte Gordo (Barra de Jacuipe e 

Barra de Pojuca), tendo como público os professores que serão os orientadores do 

projeto nas escolas, estudantes e a população em geral.  
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Justificativa  

A realização anual do concurso fotográfico, reforça a importância dada pelo Município às Artes 

Visuais, a exemplo do estabelecimento do Dia Municipal do Artesanato e o Dia Municipal da 

Fotografia. As artes visuais aqui citadas, são representadas pelas expressões que podem ser 

apreciadas com o olhar: pintura, desenho, gravura, fotografia, cinema, escultura, arquitetura, web 

design, moda, decoração e paisagismo. 

O III Concurso Cultural Fotografe Camaçari, reafirma o compromisso da Secretaria de 

Cultura em fomentar meios que incentivem, difundam e produzam as artes visuais, em particular 

a fotografia. E dará continuidade nas ações de fomento a Educação Patrimonial, ao propor a 

realização de oficinas sobre noções patrimoniais e de fotografia nos três distritos do município.  

Portanto, essa terceira edição do concurso fotográfico, além de consolidar o projeto, reforça o 

Programa "Cultura Todo Dia - Camaçari nos Trilhos da Memória" e demonstra a ação 

voltada para a execução de uma política pública de incentivo à Cultura.   

 

As Categorias  

Estudantil  

Poderão participar desta categoria, estudantes das Redes Municipal, Estadual e Privada de 

Educação de Camaçari, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio e afins, 

como a Educação de Jovens e Adultos, Educação Inclusiva e Ensino Profissionalizante. Os 

gestores escolares e/ou um professor poderão auxiliar os estudantes nas buscas aos patrimônios e 

no processo de inscrição. Para esta categoria será permitido o uso de aparelhos celulares, 

câmeras compactas e tablets.   

 

Amadora       

Poderá participar desta categoria, qualquer pessoa, acima de 16 anos, residente no território de 

identidade da Região Metropolitana de Salvador (Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, 

Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, 

São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz). Para esta categoria será permitido o uso de 

aparelhos celulares, câmeras compactas e tablets  
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Profissional 

Poderão participar desta categoria, brasileiros natos, ou naturalizados, maiores de 18 anos. Para 

esta categoria só será permitido o uso de máquinas profissionais e fotografias que sejam 

plenamente conceituais, bem elaboradas e com qualidade que esteja alinhada com o tema 

proposto. As fotografias precisam ter: preocupação com a luz, enquadramento, tratadas e em alta 

resolução. 

Etapas 

O concurso acontecerá em 04 etapas: 

1) Inscrição e envio das fotografias;  

2) Seleção das obras finalistas;  

3) Etapa de comprovação documental 

4)A culminância, onde serão expostas as fotografias finalistas das 03 categorias, com a 

premiação dos três primeiros colocados de cada categoria. 

OBS: Cabe salientar, que as inscrições serão gratuitas e que todas fases deste concurso 

serão publicadas no Diário Oficial do Município de Camaçari: a homologação dos inscritos 

habilitados, finalistas e premiados, disponível em www.camacari.ba.gov.br. 

 

Estratégias 

Para cada categoria, são definidas as seguintes estratégias: 

Estudantil  

1- Sensibilização para rede escolar, necessária para promover o período de adesão; 

2- Oficinas formativas nas associações, para os professores que serão orientadores nas 

escolas; 

3- Oficinas escolares de fotografia e noções patrimoniais, onde os professores orientadores 

disseminarão os conhecimentos adquiridos anteriormente;  

4- Busca aos patrimônios para apreensão das fotografias; Exposições escolares virtuais, 

onde as fotografias inscritas pelos estudantes serão projetadas em espaços coletivos das 

escolas para apreciação, sendo que cada estudante só poderá inscrever 01 (uma) 

fotografia para esta edição do concurso;  

5- Inscrição das  fotografias na Secretaria de Cultura de Camaçari, sendo que cada escola 

deverá enviar toda a documentação necessária por estudante;  
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6- Seleção pela Comissão Julgadora nomeada pela Secretaria de Cultura do Município, para 

escolha das fotografias para Exposição de culminância, sendo até 20 fotografias da 

categoria estudantil a serem expostas;  

7- Culminância com a exposição das fotografias selecionadas.  

Para esta categoria, a grande inovação na estratégia de condução deste concurso, está na 

premiação para os professores orientadores das 03 fotografias finalistas, por reconhecer a 

importância destes no processo de buscas e orientações patrimoniais.     

 

OBSERVAÇÃO:  Não há limites para o número de inscrições por escola.  

 

  Amadora       

1- Palestra de sensibilização necessária para promover a participação; 

2- Oficinas formativas, nas associações de moradores, abertas a todos as pessoas 

interessadas, promovendo noções de fotografia e patrimônio;  

3- Inscrição das fotografias na Secretaria de Cultura de Camaçari, sendo que cada 

participante só poderá se inscrever em 01 (uma) categoria, com apenas 01 (uma) 

fotografia; 

4- Seleção pela Comissão Julgadora nomeada pela Secretaria de Cultura do Município, para 

escolha das fotografias para Exposição de culminância, sendo até 10 fotografias da 

categoria amadora;  

5- Culminância com a exposição das fotografias selecionadas.  

 

Profissional 

1- Palestra de sensibilização necessária para promover a participação; 

1- Inscrição das fotografias na Secretaria de Cultura de Camaçari; sendo que cada 

participante só poderá se inscrever em 01 (uma) categoria, com apenas 01 (uma) 

fotografia; 

2- Seleção pela Comissão Julgadora nomeada pela Secretaria de Cultura do Município, para 

escolha das fotografias para Exposição de culminância, sendo até 10 fotografias da 

categoria profissional;  

3- Culminância com a exposição das fotografias selecionadas. 
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Inscrição  

As inscrições e o envio das obras serão disponibilizados, no período de 20/05 a 06/08, através do 

email inscricoes@fotografecamacari.com.br e presencialmente no Núcleo de Orientação 

Cultural da Secretaria de Cultura, localizado na Cidade do Saber.  Para a categoria estudantil 

as inscrições ocorrerão também na própria escola, no mesmo período.  

Não poderá participar deste concurso, qualquer cidadão que exerça cargo comissionado nesta 

municipalidade, além de servidores do Órgão Executor da Política Cultural do Município, na 

condição de efetivo ou terceirizado e membros do Conselho de Cultura, sejam eles titulares ou 

suplente, além de cidadãos que possuam parentesco com servidores da Secretaria de Cultura do 

Município de Camaçari.   

 
Critérios comuns 

A fotografia não poderá ser identificada e deverá vir acompanhada da ficha de inscrição, 

contendo nome, endereço residencial completo,  RG,  telefone, número da conta bancária,  e-

mail,  título  da  obra  e breve relato do patrimônio fotografado, de acordo com os seguintes 

critérios:  

a) Não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens ser coloridas ou P&B; serão aceitas 

fotos editadas, mas sem nenhuma manipulação na imagem;  

b) Somente serão aceitas inscrições de fotografias que não tenham sido apresentadas em nenhum 

livro ou mostra, ou premiada em outros concursos; 

c) A Secretaria de Cultura de Camaçari terá plenos direitos pelo uso de imagens das fotografias 

premiadas, podendo ser utilizadas em peças institucionais da Prefeitura de Camaçari, em um 

período de 04 anos, sem custos.  As fotografias inscritas integrarão o acervo do Arquivo Público 

de Camaçari para fins de pesquisa, com a obrigatoriedade de conter os créditos do autor, não 

podendo ser utilizadas para nenhuma outra finalidade. 

 

Premiação  

Serão premiados três finalistas por categoria, sendo: 

Estudantil  

Os três finalistas da categoria estudantil serão premiados e suas respectivas escolas, sendo: 

1º colocado – o valor de R$ 1.386,00  (Hum mil, trezentos oitenta e seis reais); 

Professor orientador: o valor de R$ 1.241,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e um reais)  



                                ESTADO DA BAHIA  
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
                               SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA  
                               GABINETE DA SECRETÁRIA  

Rua do Telégrafo, s/n, Centro - Tel. 71 3644-9802  

 

 

2º colocado – o valor de R$ 962,00 (novecentos e sessenta e dois reais); 

Professor orientador: o valor de R$ 1.241,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e um reais)  

 

 

3º colocado – o valor de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais); 

Professor orientador: o valor de R$ 1.241,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e um reais)  

 

Amadora  

Os três finalistas da categoria amadora serão premiados, sendo:  

1º colocado – o valor de R$ 1.597,00 (Hum mil, quinhentos e noventa e sete reais); 

2º colocado – o valor de R$ 1.065,00 (Hum mil e sessenta e cinco reais); 

3º colocado – o valor de R$ 853,00 (oitocentos e cinqüenta e três reais). 

 

Profissional  

As três finalistas da categoria profissional serão premiadas, sendo: 

1º colocado – o valor de R$ 4.258,00 (Quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais);  

2º colocado – o valor de R$ 3.196,00 (Três mil e cento e noventa e seis reais); 

3º colocado – o valor de R$ 2.131,00,00 (Dois mil, cento e trinta e um reais);  

 

Obs: Os valores foram estipulados, com base no que foi pago ano passado, acrescidos do índice 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 3,43% em 2018. 

Para as premiações, está tramitando processo específico (n° 00457.11.07.611.2019), que 

trata das regras de participação do concurso e do processo de premiação, com sua devida 

dotação orçamentária. 

 

As estratégias de operacionalização  

- Palestra de sensibilização para realização do projeto, tendo como foco gestores escolares, 

professores de artes e/ou disciplinas afim (Língua Portuguesa e Humanidades) e para o 

público em geral.  

Esta ação consiste na sensibilização para a realização do projeto tendo como objetivo também, 

celebrar o segmento da fotografia no município. Neste evento será abordada a importância da 
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fotografia como ferramenta educacional, noções patrimoniais e a experiência do projeto nos anos 

anteriores.   

Obs: Para cumprir as estratégia de sensibilização, bem como auxiliar na realização da 

culminância, será necessário contratar o serviço de um (01) produtor executivo, que ficará 

responsável por organizar e providenciar todo material necessário para a realização das palestras 

e da culminância; um (01) auxiliar de produção, que atuará auxiliando em todas as atividades 

realizadas pelo produtor executivo e 2 carregadores, para montagem e desmontagem das 

exposições e auxílio na estrutura das palestras. 

- Comissão Julgadora - consiste na seleção das fotografias que farão parte da exposição de 

culminância, formada por 05 profissionais da área, sendo: 02 Profissionais de Artes Visuais do 

Município, 02 fotógrafos profissionais de reconhecida atuação na Bahia, 02 especialistas em 

Patrimônio e 01 integrante da comissão de análise do Fundo Municipal de Cultura, desde que os 

mesmos não possuam parentes diretos e/ou indiretos no concurso. Esta mesma comissão 

selecionará 03 fotografias por categorias para serem premiadas.  

Cabe salientar, que as fotografias serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: técnica 

(definição, contraste, brilho, saturação e iluminação); estética (equilíbrio, composição e 

enquadramento); originalidade e adequação ao tema. 

 

OBS: A comissão não terá acesso aos nomes dos candidatos previamente, nem durante o 
julgamento das fotos, mas somente após o resultado.  
 
 
- A fase de comprovação documental - os candidatos com as três melhores pontuações em cada 

categoria, bem como os professores orientadores dos três melhores colocados na categoria 

estudantil serão convocados para comprovação dos documentos exigidos na inscrição.  Os 

candidatos e professores convocados a comprovar documentação deverão se apresentar na 

COESC, no Núcleo de Orientação Cultural da SECULT, dentro do prazo estipulado no 

cronograma munidos de todos os originais dos documentos exigidos no ato da inscrição, de 

acordo com a categoria escolhida, além da cópia do espelho do cartão do banco com o número 

da conta em que será depositado o prêmio, N° de inscrição no PIS/PASEB/NIS ou NIT e 

Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (para 

menores de idade deverá ser apresentada documentação do responsável) ; 
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 - A Culminância– Consiste na exposição de até 40 obras selecionadas seleção, sendo: até 20 

estudantis, 10 amadoras e 10 profissionais. Esta culminância está prevista para acontecer no 

foyer do Teatro da Cidade do  Saber, no dia 26 de setembro de 2019.  

 

Cronograma 

AÇÃO PERÍODO 

Elaboração de projeto e edital Março de 2019 

Palestra de sensibilização da população, para incentivar o exercício da 
prática da fotografia e falar da experiência do Fotografe Camaçari nos 
anteriores.   

Junho 

Inscrição e envio das fotografias para Secretaria da Cultura.   Maio a agosto 

Fase das oficinas, visitas patrimoniais e realização das fotografias. Junho a agosto 

Seleção das fotografias para exposição de culminância e seleção das 
fotografias a serem premiadas. 

28 e 29 de agosto 

Divulgação das obras selecionadas e premiadas para exposição. Até 04 de Setembro 

Culminância – Abertura oficial da exposição e premiação 04 de novembro 

 

 


