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REGULAMENTO DO CONCURSO DE VÍDEO SOBRE PRÁTICAS E ATITUDES 

AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Concurso de vídeo sobre práticas e atitudes ambientais sustentáveis é uma 

iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para comemorar a 10ᵃ  

Semana do Meio Ambiente.  

 

2. PÚBLICO ALVO 

O Concurso de vídeo sobre práticas e atitudes ambientais sustentáveis a toda a 

comunidade do município de Canaã dos Carajás. 

 

3. OBJETIVO  

O objetivo do concurso de vídeo sobre práticas e atitudes ambientais sustentáveis é 

conhecer, estimular, divulgar e premiar as práticas ambientais sustentáveis desenvolvidas 

pela comunidade do município que contribuem para a melhoria da qualidade do meio 

ambiente como o reaproveitamento de água, reciclagem, reutilização  e redução de 

resíduos, redução do consumo de energia poluente, plantio de árvores, manutenção e 

proteção de áreas de preservação permanente e reserva legal, educação ambiental, etc. 

 

4. PERIODO DO CONCURSO 

O período de envio dos v í d e o s  s e r á  a partir das 8:00h da manhã do dia 15 de maio, 

encerrando as 12:00h do dia 04 de j u n h o  de 2019, prazo que inclui as seguintes 

etapas: 

1. Lançamento e divulgação do concurso; 

2. Recebimento dos vídeos; 

3. Seleção dos vídeos mais compartilhados;  

4. Divulgação dos vencedores. 

 

5. CONTEÚDO DOS VÍDEOS 
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O conteúdo dos vídeos que serão postados na página da Prefeitura Municipal de Canaã 

dos Carajás no Facebook, deve ser estritamente voltado a temática ambiental e as práticas 

sustentáveis adotadas pelo participante no dia a dia. 

Os vídeos cujo conteúdo não tenha estreita relação com o objetivo do concurso estará 

automaticamente desclassificado e não serão postados na página. 

Não serão aceitos vídeos com teor político-partidário, violento, pornográfico, critico a 

pessoas, entidades ou autoridades. 

 

6. DA ELEIÇÃO DOS VIDEOS 

Será classificado como vídeo vencedor aquele que obtiver o maior número de 

compartilhamentos. E o segundo lugar será classificado obedecendo a proporção de 

compartilhamentos. 

 

7. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Em caso de empate no número de compartilhamentos dos vídeos publicados, será 

considerado como critérios de desempate o maior número de curtidas no vídeo na página 

oficial da Prefeitura no Facebook. 

 

8. COMO PRODUZIR SEU VÍDEO 

O vídeo poderá ser gravado com qualquer tipo de câmera, inclusive de celular. 

Preferencialmente na posição horizontal.  

A gravação do vídeo deve iniciar com a seguinte frase # “o que eu faço pelo meio 

ambiente”.  

O vídeo deve durar no máximo 30 (trinta) segundos e deve mostrar sua atitude ou 

prática em prol da melhoria do meio ambiente.  

No encerramento do vídeo o participante deve informar o nome e o bairro onde 

reside. 

 

9. COMO ENVIAR SEU VIDEO 

 

1º passo: Acesse e curta a página oficial da Prefeitura de Canaã e da Secretaria de Meio 

Ambiente no Facebook.   
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2º passo: Envie o seu vídeo através do aplicativo messenger para a página oficial da 

Prefeitura de Canaã. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

3º passo: após receber o seu vídeo a equipe de organização irá avaliar se o conteúdo está 

de acordo com o objetivo deste concurso, e enviará ao participante a confirmação se o seu 

vídeo está apto a ser divulgado.  
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10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A Divulgação do resultado ocorrerá no dia 05 de Junho de 2019 a partir das 9h da 

manhã na Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, ocasião do encerramento da 10ᵃ 

Semana do Meio Ambiente. 

 

11. DA PREMIAÇÃO 

O prêmio será entregue ao vencedor até o dia 30 de Junho de 2019.  

POSIÇÃO PRÉMIO 

1º LUGAR 01 Celular digital  

2º LUGAR 01 Caixa de som portátil (bluetooth) 20W 

  

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Não poderão participar deste concurso servidores públicos e estagiários da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Ao enviar o vídeo para a página da Prefeitura de Canaã o participante 

automaticamente está concordando com o uso e divulgação da sua imagem, estritamente 

para a finalidade deste concurso e das 10ᵃ Semana do Meio Ambiente. 

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora da Semana do Meio 

Ambiente, não cabendo recursos. 

 

Equipe de organização: 

 

Simone Aparecida Souza de Oliveira 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Portaria nº 235/2018 

 

Igor Conceição Ribeiro 

Engenheiro Ambiental/Assessor I 

Francinete de Oliveira Silva 

Agente Administrativo 

Franksuelmo Barbsoa dos Santos 

Analista de Politicas públicas 


