
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL UNIFICADO

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE E DA DEFESA DA EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 1/2022/CAOP-UNI

II CONCURSO CULTURAL DE FOTOGRAFIAS “Ser Pai é Legal!”

 

1. Apresentação

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Centro de Apoio Operacional Unificado – CAOP UNI e do Grupo de Atuação Especial da
Infância, Adolescência e Juventude e da Defesa da Educação - GAEINF, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 6º da Resolução nº
10/2019-PCJ, torna público que entre os dias 27 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 estão abertas as inscrições para o II Concurso Cultural
de Fotografias com o tema “Ser Pai é Legal!”

 

2. Público-alvo

O concurso é destinado a servidores e membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, bem como ao público em geral, de todos os
municípios do Estado, que sejam pais até a data de premiação do II Concurso Cultural de Fotografias “Ser Pai é Legal!”

 

3.Tema:“Ser Pai é Legal!”

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou a família como base da sociedade. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do
Adolescente dispôs o reconhecimento do estado de filiação como direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra
os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça.

Os dados extraídos do sistema “Sigextra” e encaminhados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Rondônia ao Ministério Público
demonstram que um elevado número de crianças no Estado de Rondônia ainda não possui a paternidade reconhecida e está em situação de deserção
paterna, além de tantos outros casos cuja paternidade é declarada, porém não exercida de forma responsável, presente e impactante para a formação e
desenvolvimento da criança e do adolescente.

Nessa esteira, o Ministério Público do Estado de Rondônia idealizou e desenvolve o Projeto Rede Paternidade, cujo escopo é a articulação de um
conjunto de medidas entre diversas instituições públicas, bem como a sociedade civil organizada, buscando fomentar o reconhecimento de
paternidade/estado de filiação e, ainda, a conscientização acerca do exercício da paternidade responsável por meio da articulação integrada de todos
os órgãos e representações sociais do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

Em decorrência do Projeto Rede Paternidade, visando promover e valorizar momentos especiais de paternagem, o Centro de Apoio Operacional
Unificado e o Grupo de Atuação Especial da Infância, Adolescência e Juventude e da Defesa da Educação lançam a segunda edição do Concurso
Cultural de Fotografias com o tema “Ser Pai é Legal!”

O concurso busca promover também a construção de uma pauta permanente de discussões e reflexões nos diversos espaços sociais a respeito da
importância da paternagem para a reconstrução das relações sociais, especialmente para maior proteção e desenvolvimento saudável das crianças e
adolescentes e também para promoção de equidade de gênero, contribuindo ainda para a prevenção da reprodução dos estereótipos que perpetuam os
ciclos de iniquidade e violência contra a mulher.

 

4. Dos objetivos

4.1. Incluir em pauta social o reconhecimento e a necessidade de enfrentamento às situações de deserção paterna (que serão objeto de ação articulada
do MP em iniciativa estratégica própria);

4.2. Incentivar os pais ao reconhecimento paterno voluntário e ao efetivo exercício da paternagem;

4.3. Utilizar o material produzido para apoiar campanha institucional com as temáticas de deserção paterna e paternagem;

4.4. Colaborar para a sensibilização da paternagem; 

4.5. Conscientizar os pais de que ser pai é legal e é uma atitude capaz de transformar as relações sociais em todos os níveis de interação humana. 

 

5. Da inscrição

5.1. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site do Ministério Público do Estado de Rondônia (www.mpro.mp.br), mediante preenchimento do
formulário digital de inscrição disponibilizado na página institucional entre 12h do dia 27 de dezembro de 2022 até 12h do dia 31 de janeiro de 2023.



5.2. Para realizar a inscrição, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição disponível na página eletrônica com as seguintes informações:
nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço completo, telefone e e-mail.

5.3. Após o envio do formulário, o interessado deverá aguardar a confirmação e, em seguida, anotar seu número de inscrição, que será gerado
automaticamente.

5.4. Em caso de dúvida, o participante deverá contatar a organização do concurso, pelo e-mail caop.uni@mpro.mp.br.

5.5. A inscrição só será validada após o envio da fotografia e o aceite aos Termos de Cessão de Direitos Autorais e de Autorização de Uso de Imagem
para divulgação em campanhas temáticas.

5.6. A inscrição e a autoria das fotos deverão ser individuais.

5.7. É proibida a participação com mais de uma foto, bem como manipulação de imagem, como filtros, por exemplo.

5.8. Caso o candidato realize mais de uma inscrição, será levada em conta apenas a última.

5.9. Somente serão consideradas válidas as inscrições que atenderem a todas as condições necessárias e procedimentos previstos neste edital.

5.10. Os dados fornecidos no momento da inscrição deverão ser claros e precisos, sendo sua veracidade de total responsabilidade dos participantes.

 

6. Dos impedimentos

6.1. Ficam impedidos de integrar a Comissão de Avaliação e a Comissão Julgadora os membros e servidores que tenham parentes em linha reta ou
colateral, consanguíneos ou afins, em até terceiro grau, que concorrerem no Concurso.

6.2. Somente será aceito como participante do II Concurso Cultural de Fotografias pai e/ou filho (a) que resida no território do Estado de Rondônia.

 

7. Das especificações técnicas da fotografia

7.1. A fotografia inscrita deve ser colorida, contendo o pai participante e um (uma) ou mais filhos (as); 

7.2. Tamanho mínimo da fotografia: 15x20;

7.3. Resolução mínima: 300 dpi;

7.4. Orientação: Paisagem.

 

8. Da Comissão Julgadora e da Comissão de Avaliação

8.1. A Comissão Julgadora e a Comissão de Avaliação serão compostas por membros e servidores do MPRO, representantes de outros órgãos
públicos, da sociedade civil, designados e nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, por meio de portaria, a ser publicada no Diário Oficial
Eletrônico do MPRO e disponibilizada no site do Ministério Público (www.mpro.mp.br).

8.2. Serão nomeados como representantes do Ministério Público do Estado de Rondônia:

a) a Coordenadora do GAEINF;

b) o Diretor do CAOP UNI;

c) 3 (três) servidores ou servidoras ou membro;

8.3. Serão nomeados 5 (cinco) representantes de órgãos parceiros, dentre os quais:

a) 1 (um/uma) representante do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJ/RO;

b) 1 (um/uma) representante da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE/RO;

c) 1 (um/uma) representante do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO;

d) 1 (um/uma) representante dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondônia;

e) 1 (um/uma) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rondônia –OAB/RO;

8.4. Serão nomeados 5 (cinco) representantes da sociedade civil, dentre os quais:

a) 1 (um/uma) indicado (a) pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente – CONEDCA;

b) 1 (um/uma) indicado (a) pelo Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA/RO;

c) 1 (um/uma) indicado (a) pela Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia – ACTRON;

d) 1 (um/uma) indicado (a) pelo Instituto Cultivar;

e) 1 (um/uma) indicado (a) pela Associação do Ministério Público de Rondônia – AMPRO.

http://www.mpro.mp.br/


8.5. O protagonismo adolescente será assegurado pela participação de 5 (cinco) estudantes advindos das representações dos Grêmios Estudantis das
Escolas Estaduais, o que será viabilizado pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação - SEDUC. 

8.6. Serão nomeados 5 (cinco) representantes do Comitê Interinstitucional de Gênero, Raça e Diversidade, formado pelo Ministério Público de
Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia e Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

8.7. A Presidente da Comissão de Avaliação será a Coordenadora do GAEINF.

8.8. O Presidente da Comissão Julgadora será o Diretor do CAOP UNI.

8.9. A Comissão de Avaliação organizará as apurações, elaborará ata e/ou preparará relatórios com os resultados, cabendo-lhes a organização e
agilidade na condução dos procedimentos relativos à avaliação das fotografias, selecionando as 10 (dez) fotografias que melhor pontuarem, conforme
os requisitos do item 9.

8.10. A Comissão de Avaliação fará julgamento dos recursos, conforme prazo fixado no calendário constante no item 14.

8.11. Os membros da Comissão Julgadora exercerão suas funções nos termos do edital, sendo de sua responsabilidade a análise e avaliação das 10
(dez) fotografias finalistas e seleção das 3 (três) fotografias que melhor pontuarem, conforme os requisitos constantes no item 9, elaborando relatório.

8.12. Não será concedida remuneração aos integrantes da Comissão Julgadora ou da Comissão de Avaliação pelo exercício das funções.

 

9. Processo de análise e julgamento das fotografias

9.1. As fotografias inscritas serão analisadas pela Comissão de Avaliação, a qual fará análise segundo os seguintes critérios:

a) adequação ao tema, com pontuação máxima de até 40 pontos;

b) originalidade, com pontuação máxima de até 30 pontos;

c) criatividade, com pontuação máxima de até 30 pontos.

9.2. A pontuação máxima é de até 100 pontos, em observância aos critérios estabelecidos no item 9.1.

9.3. Será considerada desqualificada a fotografia que não obedecer aos requisitos mínimos disciplinados neste edital, conforme item 10.

9.4. Serão consideradas classificadas e finalistas as 10 fotografias que obtiverem as maiores pontuações, conforme os itens 9.1 e 9.2.

9.5. Finalizado o julgamento pela Comissão de Avaliação, cada participante desclassificado (não finalista) será avisado, por meio do endereço de e-
mail informado na inscrição, sobre a não classificação para a segunda fase do Concurso, oportunidade em que será aberto prazo para recurso,
conforme calendário inserido no item 14.

9.6. Encerrado o prazo, a Comissão de Avaliação analisará cada um dos recursos das fotografias não finalistas. Em seguida, será iniciada a segunda
fase do Concurso, encaminhando a Comissão de Avaliação as 10 (dez) fotografias finalistas para análise da Comissão Julgadora.

9.7. A Comissão Julgadora analisará as 10 (dez) fotografias finalistas, fixando a pontuação de acordo com os critérios dos estabelecidos nos itens 9.1
e 9.2.

9.8. Em caso de empate nas avaliações, a decisão caberá ao Presidente da Comissão de Avaliação ou da Comissão Julgadora, conforme a fase em que
estiver o Concurso.

9.9. Finalizada a análise dos critérios na segunda fase do Concurso, serão definidas as 3 (três) fotografias vencedoras do II Concurso Cultural de
Fotografias, em ordem de classificação, de acordo com a pontuação de cada uma delas.

 

10. Critérios de desqualificação

10.1. Serão automaticamente desqualificados, sem prévia notificação, as fotos que não se enquadrarem no tema do concurso, bem como as que:

a) Não obedecerem às especificações técnicas do item 7;

b) Utilizarem imagens de natureza apelativa ou incitando crimes (pessoas fazendo uso de drogas ou fazendo porte de armas) e/ou imagens violentas,
pornográficas e de teor discriminatório;

c) Utilizarem logomarcas governamentais ou imagens que identifiquem órgãos ou ações do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal e seus agentes;

d) Utilizarem imagens registradas;

e) Fizerem menção partidária ou propaganda eleitoral;

f) Forem apresentadas por candidatos que não observarem as exigências deste edital.

 

11. Divulgação do resultado

11.1. O resultado final do concurso será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Rondônia e no portal do Ministério Público
(www.mpro.mp.br), com data prevista para o dia 28 de março de 2023.

 



12. Premiação

12.1. O concurso premiará as 3 (três) fotografias que melhor abordarem o tema “Ser Pai é Legal!”, obedecendo aos critérios constantes neste edital, e
seus autores receberão a premiação de acordo com a seguinte classificação:

12.2. Primeiro lugar: Smartphone.

12.3. Segundo lugar: Smartwatch.

12.4. Terceiro lugar: Kindle.

12.5. As fotografias serão publicadas no Portal e redes sociais do Ministério Público do Estado de Rondônia, podendo ainda serem utilizadas em
campanhas temáticas.

12.6. A participação no concurso não gera nenhum outro direito ou vantagem que não estejam expressamente previstos neste edital.

12.7. A premiação é pessoal e intransferível, sendo vedada a sua comercialização.

 

13. Solenidade de entrega da premiação

13.1. A solenidade de entrega da premiação será realizada na data prevista no dia 30 de março de 2023, no auditório Silvio Aparecido Garcia de
Oliveira, na sede do Ministério Público de Rondônia, localizado na Rua Jamari, 1555, Olaria, no Município de Porto Velho.

13.2. Caso o autor da fotografia classificada em 1º, 2º ou 3º lugar não resida na capital de Rondônia, a premiação será entregue pela Promotoria de
Justiça da Comarca relativa ao Município onde o participante resida.

 

14. Calendário do concurso

14.1. O presente edital seguirá as seguintes datas:

Período de Inscrições 27/12/2022 a 31/1/2023
Julgamento pela Comissão de Avaliação 6/2/2023 a 24/2/2023

Divulgação das Fotografias Não Finalistas 28/2/2023
Recurso  1º/3/2023 e 2/3/2023

Resposta aos recursos 16/3/2023
Julgamento das 10 fotografias finalistas pela Comissão de Julgamento 17/3/2023 a 24/3/2023

Resultado do concurso 28/3/2023
Premiação 30/3/2023

14.2. Eventuais modificações das datas e prazos constantes do calendário serão comunicadas por meio de retificação de edital a ser publicado no site
do Ministério Público e no Diário Oficial Eletrônico do MPRO.

 

15. Disposições finais

15.1. O concurso será regido nos termos deste edital, que estará à disposição dos interessados na página oficial do Ministério Público do Estado de
Rondônia (www.mpro.ro.br).

15.2. O ato de inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e a aceitação das normas para o concurso contidas neste edital e em outros a serem
eventualmente divulgados.

15.3. A mera inscrição no concurso implica autorização do autor para que o Ministério Público do Estado de Rondônia possa utilizar em propagandas,
publicações, matérias e eventos institucionais as fotos produzidas, a qualquer tempo, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de notificação
aos participantes, assegurada a divulgação da autoria.

15.4. Os vencedores do concurso, assim como todos os participantes, no ato de inscrição concordarão com os Termos de Cessão de Direitos Autorais
e de Autorização de Uso de Imagem para divulgação em campanhas temáticas.

15.5. Os participantes do concurso declaram ser os legítimos autores das fotografias inscritas e garantem a sua originalidade, responsabilizando-se e
isentando a Instituição realizadora do concurso de qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele.

15.6. As 3 (três) fotografias finalistas serão oportunamente publicadas na página oficial e mídias sociais do Ministério Público do Estado de
Rondônia.

15.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso que
forem publicados no Diário Oficial Eletrônico do MPRO e/ou informados no sítio oficial da Instituição.

15.8. Mais informações poderão ser prestadas pela organização do concurso (CAOP UNI e GAEINF), por meio do endereço de correio eletrônico
caop.uni@mpro.mp.br, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.

15.9. Os casos omissos serão resolvidos pela organização do concurso, a quem também caberá a interpretação de seus dispositivos.

 

Porto Velho, 26 de dezembro de 2022.
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Ivanildo de Oliveira
Procurador-Geral de Justiça

 
Héverton Alves de Aguiar Tânia Garcia Santiago

Procurador de Justiça
Diretor do CAOP UNI

Promotora de Justiça
Coordenadora do GAEINF

Porto Velho, 26 de dezembro de 2022.
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