
CONCURSO FOTOGRÁFICO – OLHARES DA FÉ 

 

OBJETIVO 

Em comemoração ao mês devocional à Santa Rita de Cássia, a Prefeitura Municipal de 

Lunardelli, juntamente com a Secretaria de Turismo e o Santuário Santa Rita de Cássia, 

lança o concurso Fotográfico “Olhares da fé”. O concurso tem como objetivo apresentar 

fotografias que demonstrem o sentimento de fé e espiritualidade através de registros 

feitos por munícipes e romeiros, que ao longo de todos os anos passaram pelo Santuário 

Santa Rita de Cássia. Não se trata de um concurso profissional que visa a técnica em 

fotografar, e sim, o sentimento e a criatividade desenvolvida por cada candidato.  

 

REGULAMENTO 

CATEGORIAS   

As categorias do Concurso Fotográfico Olhares da Fé serão: 

- MISSAS E PROCISSÕES 

- PONTOS TURÍSTICOS 

- COTIDIANO 

*Cada candidato poderá enviar somente 01 foto por categoria. 

 

AVALIAÇÃO 

A comissão de avaliação do Concurso Fotográfico Olhares da Fé será composta pelos 

seguintes avaliadores: 

FRANCISCO IZIDORO – Secretaria Municipal de Turismo 

SUELLEN FERNANDA GROLA – Secretária Municipal de Educação 

ELZA MARTINS – Diretora da Escola Municipal Professora Maria Miskalo Lesak  

EDNA ANDRADE – Diretora do Cemei Beatriz Deldotto 



MARLENE PEDROSO – Secretaria Municipal de Assistência Social  

GILLIANA MISCALO CHARALLO – Coordenação do Concurso 

Pe CÉLIO MARCOS TAROZO – Reitor do Santuário Santa Rita de Cássia 

Pe MARCELO CANDIDO DE PÁDUA  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Como critério de avaliação, serão considerados os seguintes aspectos: 

- As fotografias deverão ser registradas somente dentro do município; 

- Criatividade; 

- Sentimento expresso através do olhar diferenciado nas diversas categorias; 

- Adequação à temática em cada categoria. 

 

INSCRIÇÕES 

O Concurso Fotográfico Olhares da Fé acontecerá durante o mês de Maio. O envio das 

fotografias acontecerá a partir dia 11 de Maio (segunda-feira), pelo endereço de e-mail: 

olharesdafelunardelli@gmail.com, o prazo final para o envio das imagens será no dia 

19 de Junho (sexta-feira). O candidato deve enviar suas fotografias ao endereço de e-

mail com o assunto: “INSCRIÇÃO – CONCURSO OLHARES DA FÉ”, no corpo do e-

mail deve conter o nome completo do candidato e sua cidade, além do anexo 

contendo sua imagem. A fotografia deverá ser enviada em formato JPG, em alta 

resolução (arquivo em tamanho original). O candidato poderá enviar somente 03 

imagens (uma para cada categoria).  

 A divulgação do resultado do Concurso será realizada no dia 5 de Julho, através de 

uma Live no Canal do Santuário Santa Rita de Cássia.  

 

PREMIAÇÃO 

O Concurso Fotográfico Olhares da Fé determinará 1°, 2° e 3° lugar para cada 

categoria. A divulgação dos ganhadores será realizada no dia 05 de Julho através da 



Live, em decorrência do momento de Pandemia. Logo, quando o momento for 

oportuno, será realizada uma cerimônia de premiação presencial dos candidato, que terá 

data divulgada a partir da melhora da situação em nosso país.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ao enviar as imagens, o candidato se responsabiliza e aceita a divulgação das fotos em 

redes sociais, exposições e afins.  

Em caso de imagens que possuam pessoas em destaque, o candidato deve enviar junto 

ao e-mail, autorização de uso de imagem. (Ver declaração de Direitos de Imagem em 

anexo). 

E-mails não identificados ou que não possuam nome completo e cidade acarretarão na 

desclassificação do candidato.  

As dúvidas serão sanadas exclusivamente pelo endereço de e-mail 

olharesdafelunardelli@gmail.com  ou pelo telefone (43) 98474-2973.  

Qualquer pessoa pode participar do Concurso Fotográfico Olhares da Fé.  

 

CRONOGRAMA  

11 DE MAIO -  LANÇAMENTO DO CONCURSO E INÍCIO DO ENVIO DE 

FOTOS 

31 DE MAIO – ENCERRAMENTO DO ENVIO DE FOTOS 

07 DE JUNHO -  RESULTADO E ANÚNCIO DOS GANHADORES DO 

CONCURSO.  
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