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Concurso de Fotografias  

‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’ 
 

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’, com o 

tema ‘Mãe Rainha: Olhares de Fé’. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 

12 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, às 23 horas 59 minutos, horário de Brasília. O resultado será 

divulgado no dia 9 de outubro de 2012, no decorrer da vigília que será realizada em 

comemoração pelos 29 ANOS DO SANTUÁRIO MÃE RAINHA DE OLINDA E RECIFE. As fotografias 

selecionadas serão exibidas em uma mostra fotográfica do Santuário, bem como em um livro 

digital publicado posteriormente. Podem participar fotógrafos profissionais e amadores que 

residam no Brasil e que tenham registrado a FÉ na MÃE RAINHA TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE 

SCHOENSTATT na Região NORDESTE do Brasil. 

 
 

REGULAMENTO 

 
O SANTUÁRIO MÃE RAINHA DE OLINDA E RECIFE, também conhecido como Tabor da Nova 

Evangelização, é o primeiro Santuário de Schoenstatt no Nordeste, centro espiritual de onde se 

irradia toda devoção a Mãe Rainha. Para seu aniversário de 29 de anos de fundação, o Santuário 

promove o Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’, com o objetivo de retratar a 

devoção à Mãe Rainha no Nordeste nos mais diversos Santuários, capelas, atividades e situações 

cotidianas na vida das pessoas1.  

 

REGRAS E CONDIÇÕES 

 

1. Do Concurso 

O Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’ apresenta o objetivo, tema e a natureza 

a seguir: 

 

1.1. Do Objetivo 

 
1 Entende-se por devoção toda e qualquer manifestação que represente a fé, o carinho e a veneração à 

Mãe Rainha, o que pode ser expressado de diversas formas e em distintos contextos.  
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Retratar a devoção à Mãe Rainha na Região Nordeste do Brasil, cuja expansão aconteceu a partir 

do Santuário Tabor da Nova Evangelização, em Olinda. Este Concurso Fotográfico tem como 

objetivo registrar expressões dessa devoção em diferentes lugares do Nordeste.  

 

1.2. Do Tema  

O tema ‘MÃE RAINHA: OLHARES DE FÉ’ quer expressar os diversos contextos em que a devoção 

à Mãe Rainha é vivida nos mais diversos Santuários, capelas, atividades e situações cotidianas 

da vida das pessoas na Região Nordeste do Brasil. 

 

1.3. Da Natureza  

Concurso de caráter exclusivamente religioso, cultural e recreativo, sem qualquer modalidade 

de sorteio ou pagamento, nem vinculação à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou 

serviço.  

Os autores das fotografias escolhidas deverão autorizar o uso de Direito Autoral ao Santuário 

Mãe Rainha de Olinda e Recife a partir do ato da inscrição no Concurso de Fotografias ‘MÃE 

RAINHA NO NORDESTE’. As fotografias premiadas serão cedidas para o SANTUÁRIO MÃE 

RAINHA DE OLINDA E RECIFE e NÃO poderão ser redirecionadas a outros e quaisquer concursos 

voltados a fotografia, arte e correlatos de qualquer natureza, Profissional e Amador.  

 

2. Das Inscrições 

As inscrições devem seguir, obrigatoriamente, os critérios descritos abaixo. 

 

2.1. Dos Participantes 

No Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’, podem participar interessados 

maiores de 18 (dezoito) anos ou, se menores, devidamente autorizados e/ou representados (ver 

Anexo 1 deste Edital), na forma da lei por seus responsáveis legais, desde que residentes dentro 

do território nacional sendo que os prêmios descritos no item 7. deste regulamento, serão 

entregues ao responsável pela inscrição da obra (fotografia) deste concurso, após comprovadas 

as condições aqui descritas.  

 

2.2. Do Prazo 

Somente serão aceitas inscrições feitas segundo as condições aqui descritas, no período de 12 

A 20 DE SETEMBRO DE 2021, às 23 horas 59 minutos, horário de Brasília.  

O resultado será divulgado no dia 9 de outubro de 2021, na vigília que será realizada em 

comemoração dos 29 anos do Santuário. Podem participar fotógrafos profissionais e amadores 
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que residam no Brasil e que tenham registrado a FÉ na MÃE RAINHA TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE 

SCHOENSTATT na Região Nordeste do Brasil. 

 

2.3. Da Forma  

O concurso terá duas categorias: Profissional e Amador: 

 

Categoria Profissional | As fotografias somente poderão ser enviadas por e-mail 

maerainhanordeste@gmail.com até o prazo descrito no item 2.2.  

No email deverá ser anexado a Ficha de Inscrição – ANEXO 1, deste Edital –, devidamente 

preenchida, salvo em arquivo pdf. 

 

Atenção.  

a) Na ficha de inscrição, ao preencher o participante se responsabiliza pelas imagens 

enviadas e o ACEITE a todas as regras do concurso, bem como sua completa adesão aos 

termos e declarações que constam neste EDITAL. 

b) Para a categoria Profissional só serão aceitas inscrições enviadas para o e-mail 

maerainhanordeste@gmail.com 

c) Os autores das fotografias escolhidas deverão autorizar o uso de Direito Autoral ao 

Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife antes do início da votação. As fotografias 

premiadas serão cedidas para o para o SANTUÁRIO MÃE RAINHA DE OLINDA E RECIFE e 

NÃO poderão ser redirecionadas a outros e quaisquer concursos voltados a fotografia, 

arte e correlatos de qualquer natureza (como o amador).  

 

Categoria Amador | Para participar do concurso, o candidato deverá seguir o Instagram do 

Santuário Mãe Rainha Olinda – @santuariomaerainhaolinda. As fotografias devem ser 

marcadas com a hashtag #MaeRainhaOlharesdeFe. 

 

Atenção. 

a) Para a categoria Amador só serão aceitas inscrições enviadas para hashtag 

#MaeRainhaOlharesdeFe 

b) A conta do Instagram na qual a fotografia for publicada servirá para identificação da 

autoria da imagem. 

c) A conta do usuário no Instagram não pode ser privada (bloqueada). 

mailto:maerainhanordeste@gmail.com
mailto:maerainhanordeste@gmail.com
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d) Ao utilizar a hashtag #MaeRainhaOlharesdeFe o participante se responsabiliza pelas 

imagens enviadas e o ACEITE a todas as regras do concurso, bem como sua completa 

adesão aos termos e declarações que constam neste EDITAL.  

e) O Júri Técnico e Eclesiástico escolherá 10 imagens para participarem da votação do Júri 

Popular. Os autores das fotografias inscritas autorizam o uso de Direito Autoral ao 

Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife antes do início da votação. As fotografias 

premiadas serão cedidas para o para o SANTUÁRIO MÃE RAINHA DE OLINDA E RECIFE e 

NÃO poderão ser redirecionadas a outros e quaisquer concursos voltados a fotografia, 

arte e correlatos de qualquer natureza. 

 

2.4. Das Obras  

As obras devem seguir os seguintes critérios. 

 

2.4.1. A obra registrada, uma única imagem por participante inscrito, será constituída de uma 

FOTOGRAFIA INÉDITA que propõe captar elementos que retratem a devoção à MÃE RAINHA 

NO NORDESTE nos mais diversos Santuários, capelas, atividades e situações cotidianas da vida 

das pessoas. Entende-se por devoção toda e qualquer manifestação que represente a fé, o 

carinho e a veneração à Mãe Rainha, o que pode ser expressado de diversas formas e em 

distintos contextos.  

Nesse sentido, a imagem deve – obrigatoriamente – trazer referência ou menção explícita à 

Mãe Rainha e retratar tal devoção em alguma localidade da Região Nordeste do Brasil.  

2.4.1.1. As imagens que apresentem pessoas que possam ser reconhecidas2 na sua 

composição devem ser acompanhadas do Termo de Autorização de Uso de Imagem – ANEXO 2, 

deste Edital –, devidamente preenchido e salvo em arquivo PDF. Serão automaticamente 

desclassificadas as fotografias que apresentem o contexto aqui descrito sem o Termo de 

Autorização de Uso de Imagem. 

 

Atenção. 

a) No Termo de Autorização de Uso de Imagem, deverá marcar o ACEITE às regras do 

concurso, bem como a sua completa adesão aos termos e declarações que constam 

neste EDITAL.  

 
2 Pessoas cujo rosto, perfil e similares sejam reconhecidos. Casos desse porte é obrigatório o Termos de 
Autorização de Uso de Imagem. 
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b) Para a categoria Profissional, anexar o Termo de Autorização de Uso de Imagem 

acrescentado à imagem e ficha de inscrição. 

c) Para a categoria Amador, enviar o Termo de Autorização de Uso de Imagem ao e-mail 

maerainhanordeste@gmail.com. 

 

2.4.1.2. Ao registrar o TERMO DE AUTENTICIDADE no ato da inscrição, os participantes 

declaram, serem responsáveis pela autoria das obras encaminhadas, não constituindo plágio ou 

qualquer outra forma de apropriação autoral vedada pela lei, assumindo inteira 

responsabilidade por eventuais reproduções de trabalhos de terceiros.  

 

2.4.1.3. Não será permitido tratamento e edição de imagens, exceto correções básicas 

de brilho, contraste, nitidez e balanço de branco. Não serão aceitas imagens que foram 

digitalmente ou de outra forma modificadas para alterar a impressão original. A comprovação 

de quaisquer tratamento e/ou edição de imagens diferentes das correções básicas descritas 

neste item – 2.4.1.3 –, desclassifica automaticamente a fotografia premiada em qualquer 

período da premiação cabendo ao autor a devolução, se posterior assumindo toda e qualquer 

responsabilidade deste ato. A premiação, neste caso, será automaticamente referendada ao 

próximo classificado. 

 

2.4.2. O formato das peças apresentadas deverá obedecer. 

 

2.4.2.1. Categoria Profissional 

As fotografias devem ser enviadas: 

- Qualidade da imagem | NEF (RAW) + JPG;  

- Tamanho da imagem | Grande (6000 x 4000 – 24.0 M). 

 

2.4.2.2. Categoria Amador 

As fotografias devem ser marcadas com a hashtag #MaeRainhaOlharesdeFe e seguir as 

disposições apresentadas no item 2.3. Apenas esta hashtag vai oficializar a sua participação 

com a sua fotografia no concurso.  

 

3. Dos Direitos Autorais 

Ao registrar sua inscrição o(a) autor(a) cede gratuitamente o direito de utilização – integral e 

parcial da(s) obra(s) inscrita(s), ao Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife, Tabor da Nova 

Evangelização, instituição realizadora do concurso, por tempo indeterminado, em qualquer 



 
 

[Digite aqui] 
 

modalidade de publicação existente, ou que venham a ser criada, e em exposições com 

indicação de forma legível do nome do autor(a), o crédito autoral. 

Caberá ao participante a responsabilidade civil e criminal por eventual prática de plágio ou 

qualquer outro Direito de Propriedade Intelectual de outrem assim como Direito à Imagem. 

 

4. Dos Prêmios 

Serão concedidos prêmios às 3 fotografias escolhidas pelo Júri Técnico para a categoria 

Profissional e às 3 fotografias mais curtidas no Instagram @santuariomaerainhaolinda para a 

categoria Amador, segundo o item 7 deste Edital.  

 

5. Da Composição do Júri 

Serão compostos Júri Técnico e Eclesiástico e Júri Popular. 

 

5.1. Categoria Profissional | Júri Técnico e Eclesiástico 

O Júri será composto por 3 membros de reconhecido saber nas áreas que envolvem o objeto do 

concurso, livremente escolhidos pela entidade promotora do concurso. 

 

5.2. Categoria Amador | Júri Popular 

Serão escolhidas as 3 fotografias com maior número de curtidas, disponibilizadas no Instagram 

@santuariomaerainhaolinda, no período de 1 de outubro de 2020 a 9 de outubro de 2021. 

 

5.3. Menção Honrosa 

Poderão ser atribuídas Menções Honrosas a partir da análise das Categorias Profissional e 

referendadas pelo Júri Técnico e Eclesiástico das fotografias inscritas.  

 

6. Do Julgamento 

Tanto a decisão relativa à pré-seleção, proferida pela Comissão a que se refere o Parágrafo Único 

da Cláusula 5, quanto a decisão relativa à seleção dos vencedores, proferida pelo Júri Técnico e 

Eclesiástico e Júri Popular, são inquestionáveis e irrecorríveis.  

 

Categoria Profissional | O Júri Técnico e Eclesiástico escolherá os vencedores do 1º, 2º e 3º 

lugar, assim como as Menções Honrosas (caso ocorram), levando em consideração os seguintes 

critérios: 

• Adequação da fotografia ao tema proposto; 

• Aspectos estéticos da obra; 
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• Aspetos técnicos da obra (composição, enquadramento, foco); 

• Aspectos conceituais: criatividade e originalidade. 

 

Categoria Amador | O Júri Técnico e Eclesiástico irá selecionar 10 fotos publicadas com a 

hashtag #MaeRainhaOlharesdeFe para a votação do Júri Popular no Instragram 

@santuariomaerainhaolinda levando em consideração os seguintes: 

• Adequação da fotografia ao tema proposto; 

• Aspectos estéticos da obra; 

• Aspetos técnicos da obra (composição, enquadramento, foco); 

• Aspectos conceituais: criatividade e originalidade. 

 

As 10 fotografias escolhidas serão publicadas no Instagram @santuariomaerainhaolinda (no dia 

1 de outubro de 2021e estarão disponíveis para votação do Júri Popular até o dia 9 de outubro 

de 2021 durante a vigília em comemoração dos 29 anos do Santuário, quando as votações serão 

encerradas e os vencedores serão anunciados. As menções honrosas serão determinadas pelo 

Júri Técnico e Eclesiástico.  

 

7. Do Prêmio 

As fotografias selecionadas serão exibidas na mostra fotográfica do Santuário, bem como em 

um livro digital publicado posteriormente. Os vencedores receberão também uma imagem 

comemorativa da Mãe Rainha. 

 

 

8. Vedações 

8.1. É vedada a participação a partir da não inclusão da obra ou a eliminação a qualquer tempo 

do certame a juízo exclusivo da instituição promotora, de qualquer obra que promova a 

violência, o desrespeito aos direitos humanos, a discriminação de qualquer espécie ou que 

desrespeite os símbolos religiosos.  

 

8.2. Não poderão participar do presente concurso cultural os integrantes do Júri bem como 

respectivos cônjuges e parentes até 3º grau.  

 

9. Divulgação dos Resultados 
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9.1. Os resultados serão divulgados pela entidade promotora no dia 9 de outubro de 2012, no 

decorrer da vigília que será realizada em comemoração pelos 29 anos do Santuário Mãe Rainha 

de Olinda e Recife.  

 

9.2. A equipe da entidade promotora entrará em contato com o vencedor, via e-mail e/ou pelo 

Instagram do Santuário, de acordo com os dados informados no ato da inscrição, até cinco dias 

após o anúncio do vencedor. 

 

9.3. Na eventualidade do vencedor, por algum motivo, não poder ser contatado ou, se 

contatado, não se manifestar em até 3 (três) dias corridos após a comunicação, perderá o direito 

à premiação e o participante com votação subsequente será o substituto, sendo tal informação 

veiculada via e-mail e/ou pelo Instagram do Santuário, de acordo com os dados informados no 

ato da inscrição. 

 

10. Entrega do Prêmio 

A entidade promotora entregará os prêmios aos vencedores de forma presencial no Santuário 

Mãe Rainha de Olinda e Recife. Se as circunstâncias não permitirem a entrega presencial no 

Santuário, a organização do Concurso irá determinar o modo mais viável para a entrega aos 

vencedores.  

 

11. Da Responsabilidade dos Organizadores e Participantes do Concurso ‘MÃE RAINHA NO 

NORDESTE’ 

 

11.1. A entidade promotora do evento, seus patrocinadores e apoiadores, não se 

responsabilizam: 

a) pela autenticidade das fotografias, atribuindo-se a responsabilidade por eventual plágio e 

outros ÚNICO E EXCLUSIVAMENTE ao candidato inscrito no concurso, conforme ANEXO 1 e 2 

deste Edital, cuja assinatura presume-se automática com o ACEITE eletrônico do EDITAL, no ato 

da inscrição das obras; 

b) pelos dados fornecidos pelo participante no ato da inscrição, ou pelo fornecimento de 

informações incorretas, imprecisas ou incompletas, que dificultem ou impossibilitem o contato 

tempestivo da entidade promotora com o inscrito. 
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11.2. A informação de dados falsos e/ou fotografias não próprias implica na eliminação 

automática e em qualquer tempo (período) do concurso, a juízo exclusivo da entidade 

promotora, independente de quaisquer justificativas. 

 

11.3. No ato da inscrição, os participantes do concurso cultural, incluindo o vencedor, assumem 

total e exclusiva responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de 

terceiros que se sintam prejudicados por suas participações no concurso. 

 

11.4. Os vencedores autorizam, na sua inscrição, a veiculação de seu nome, imagem e voz, sem 

limitação de espécie alguma para utilização das mesmas em materiais impressos e/ou no site, 

bem como em fotografias, cartazes, filmes, spots e em qualquer tipo de mídia e peças 

promocionais. 

 

11.5. No ato de inscrição, os participantes declaram expressamente que os dados pessoais 

fornecidos quando do preenchimento do cadastro eletrônico no site do Concurso, são 

verdadeiros e próprios. Os dados apresentados poderão ser confirmados a qualquer momento 

pela equipe da entidade promotora.  

 

12. Disposições Gerais 

 

12.1. Havendo interrupção ou suspensão do concurso ou da publicação do ganhador no site 

promocional devido a problemas de acesso à rede de Internet, intervenção de hackers, vírus, 

manutenção, queda de energia, falhas de software ou hardware, problemas com os servidores 

ou provedores do internauta ou da entidade promotora, por decisão da entidade promotora ou 

em razão de caso fortuito ou força maior, não será devida qualquer indenização ou 

compensação aos participantes do concurso e/ou aos eventuais terceiros prejudicados. 

 

12.1.1 A organização envidará os melhores esforços para dar prosseguimento ao 

concurso tão logo haja a regularização do sistema, resguardando-se, no entanto, a possibilidade 

de cancelamento definitivo na hipótese em que haja total impossibilidade de recuperação de 

dados. Nessa hipótese, os participantes serão avisados por e-mail e pelo Instagram do Santuário 

e não será cabível, da mesma forma, compensação e/ou indenização de qualquer espécie. 
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12.2. A entidade promotora do concurso, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar 

necessário, poderá alterar as regras constantes neste regulamento, mediante comunicação 

pública de tais mudanças no Instagram do Santuário. 

 

12.3. As dúvidas não esclarecidas e eventuais questionamentos a respeito deste regulamento e 

de sua aplicação serão julgadas pelo Júri Técnico e Eclesiástico, cujas decisões serão soberanas 

e irrecorríveis.  

 

12.4. A simples participação neste concurso implica na total concordância com todos os termos 

deste Edital. 

 

12.5. A entidade organizadora manterá o seguinte endereço eletrônico para esclarecimentos 

adicionais ao presente regulamento: maerainhanordeste@gmail.com . 

 

 

Comissão Organizadora, Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE 

Pe. Filipe de Freitas Araujo | Organizador 

Pe. Vitor Possetti | Reitor do Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife 

 

 

  

mailto:maerainhanordeste@gmail.com
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MAIORES DE 18 ANOS 

 

Concurso | ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’ 

Tema | ‘MÃE RAINHA: OLHARES DE FÉ’ 

Categoria PROFISSIONAL  

 

NOME COMPLETO |  

IDENTIDADE |  

CPF |  

DATA DE NASCIMENTO |  

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO |  

CEP |  

CIDADE |  

ESTADO |  

TELEFONE RESIDENCIAL, COM DDD |  

CELULAR, COM DDD |  

EMAIL |  

FACEBOOK |  

INSTAGRAM |  

LINKEDIN |  

LUGAR E/OU CONTEXTO DA FOTOGRAFIA (Nome da Cidade, Estado e, se compete, nome da 

Capela e/ou atividade) | 
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TERMO DE AUTENTICIDADE, ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS 

AUTORAIS 

 

Eu,__________________________________________________________________________, 

RG ____________________, de CPF número _____________________________, declaro que li 

e que aceito os termos e declarações que constam no Edital  do Concurso de Fotografias “Mãe 

Rainha no Nordeste”. Declaro, assim, que a fotografia apresentada é de minha autoria, e que, 

em caso de comprovação de plágio, responderei diante da legislação em vigor, assim como 

perante o Concurso de Fotografias “Mãe Rainha no Nordeste”, podendo receber as sanções 

cabíveis ao caso. 

De igual modo, autorizo o Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife, Tabor da Nova 

Evangelização a expor/utilizar a fotografia selecionada para o Concurso ‘MÃE RAINHA NO 

NORDESTE’ com o Tema ‘MÃE RAINHA OLHARES DE FÉ’, sem quaisquer ônus e por prazo 

indeterminado, em eventos, publicações, materiais de divulgação e/ou quaisquer mídias 

correlacionadas a temática abordada bem como ao concurso proposto para veiculação pública 

a critério do e o Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, Tabor da Nova Evangelização, bem como 

para a inclusão no Banco de Imagens, devendo sempre o referido material – a fotografia – conter 

de forma legível o crédito do(a) autor(a) cedente. Declaro que sou o(a) único(a) e legítimo titular 

dos direitos autorais e assumo integral responsabilidade por sua originalidade. 

 

 

________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO AUTOR DA FOTOGRAFIA | ASSINATURA 

 

_____________________________, _____ de ______ de 2021 

  



 
 

[Digite aqui] 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MENORES DE 18 ANOS 

 

NOME COMPLETO DO AUTOR DA FOTOGRAFÍA |  

IDENTIDADE |  

CPF |  

DATA DE NASCIMENTO |  

 

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL |  

IDENTIDADE |  

CPF |  

DATA DE NASCIMENTO |  

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO |  

CEP |  

CIDADE |  

ESTADO |  

TELEFONE RESIDENCIAL, COM DDD |  

CELULAR, COM DDD |  

EMAIL |  

FACEBOOK |  

INSTAGRAM |  

LINKEDIN |  

LUGAR E/OU CONTEXTO DA FOTOGRAFIA (Nome da Cidade, Estado e, se compete, nome da 

Capela e/ou atividade) | 
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TERMO DE AUTENTICIDADE, ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS 

AUTORAIS 

 
Eu, __________________________________________________________________________, 

RG _____________________________, CPF ___________________________________, 

responsável pelo(a) menor (a), 

______________________________________________________________, RG 

_____________________________, CPF _____________________________________, declaro 

que li e que aceito os termos e declarações que constam no Edital  do Concurso de Fotografias 

“Mãe Rainha no Nordeste”. Declaro, assim, que a fotografia apresentada é de minha autoria, e 

que, em caso de comprovação de plágio, responderei diante da legislação em vigor, assim como 

perante o Concurso de Fotografias “Mãe Rainha no Nordeste”, podendo receber as sanções 

cabíveis ao caso. 

De igual modo, autorizo o Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife, Tabor da Nova 

Evangelização a expor/utilizar a fotografia selecionada para o Concurso ‘MÃE RAINHA NO 

NORDESTE’ com o Tema ‘MÃE RAINHA OLHARES DE FÉ’, sem quaisquer ônus e por prazo 

indeterminado, em eventos, publicações, materiais de divulgação e/ou quaisquer mídias 

correlacionadas a temática abordada bem como ao concurso proposto para veiculação pública 

a critério do e o Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, Tabor da Nova Evangelização, bem como 

para a inclusão no Banco de Imagens, devendo sempre o referido material – a fotografia – conter 

de forma legível o crédito do(a) autor(a) cedente. Declaro que sou o(a) único(a) e legítimo titular 

dos direitos autorais e assumo integral responsabilidade por sua originalidade. 

________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO AUTOR DA FOTOGRAFIA | ASSINATURA 

________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL | ASSINATURA 

 

_____________________________, _____ de ______ de 2021 



 
 

[Digite aqui] 
 

ANEXO 2 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (ITEM 2.4.1.1. DO REGULAMENTO) 

 

Eu __________________________________________________________________________, 

Nacionalidade _____________________________, Estado Civil _________________________, 

Cédula de Identidade (RG) nº ________________________, CPF nº______________________, 

Endereço ____________________________________________________________________, 

Complemento_________________________________________________________________, 

Cidade _____________________________________________, Estado ___________________, 

 

AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material fotográfico para ser utilizado 

em eventos, publicações, materiais de divulgação e/ou quaisquer mídias bem como para a 

inclusão no Banco de Imagens referente ao Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO 

NORDESTE’ destinada à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a 

título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada. Por esta ser a expressão da 

minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a 

título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

____________________, _______ de ________________de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

  



 
 

[Digite aqui] 
 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, MENOR DE IDADE  

(ITEM 2.4.1.1. DO REGULAMENTO) 

 

Eu __________________________________________________________________________, 

Nacionalidade _____________________________, Estado Civil _________________________, 

Cédula de Identidade (RG) nº ________________________, CPF nº______________________, 

Endereço ____________________________________________________________________, 

Complemento_________________________________________________________________, 

Cidade __________________________________________, Estado ____________, AUTORIZO 

o uso de imagem do(a) menor supracitado(a), 

___________________________________________ 

________________, grau de filiação responsável pelo(a) menor supracitado(a) 

________________ 

_______________, em todo e qualquer material fotográfico para ser utilizado em eventos, 

publicações, materiais de divulgação e/ou quaisquer mídias bem como para a inclusão no Banco 

de Imagens referente ao Concurso de Fotografias ‘MÃE RAINHA NO NORDESTE’ destinada à 

divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada. Por esta ser a expressão da minha vontade 

declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos 

conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

____________________, _______ de ________________de 2021. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 


