CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Avanços e Desafios

COMUNICADO Nº 02/2018
Volta Redonda, 02 de março de 2018.

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul - CBH-MPS torna
público o COMUNICADO Nº 02/2018 que possibilita o envio das fotos em meio digital
apenas.
Aonde Lê-se
5.

DA INSCRIÇÃO
5.1 Cada participante poderá inscrever até 2 (duas) fotografias, uma para cada
Cenário descrito no item 3.2.
5.1.1 Não é permitido inscrever 2 (duas) fotos para o mesmo cenário.
5.2 O participante deverá se inscrever pelo Formulário de Inscrição anexo a este
Regulamento e disponível no site do Comitê Médio Paraíba do Sul
(http://www.cbhmedioparaiba.org.br/) até o dia 08 de dezembro de 2017.
5.3 O Formulário de Inscrição precisa ser preenchido de forma completa e conter
todos os dados do participante (nome completo, CPF, telefone para contato e email), além de data e local das fotografias.
5.4 O participante cujo formulário não contiver todas as respostas preenchidas
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corretamente será imediatamente desclassificado.
5.5 O formulário preenchido e a(s) foto(s) deverão ser entregues, em meio digital
(CD, DVD, pen drive ou similar) e impresso.
5.5.1 A foto impressa deverá ser em formato 10 cm x 15 cm.
5.5.2 A foto digital deverá sem entregue em formato JPG e em alta resolução.
5.6 Os

documentos

poderão

ser

entregues

pessoalmente

na

Unidade

Descentralizada 1 da AGEVAP (Volta Redonda) ou encaminhadas pelos
Correios (com Aviso de Recebimento). No envelope deverá constar referência
ao Concurso em questão.O endereço se encontra a seguir:
Rua Cincinato Braga, n° 221
Aterrado - Volta Redonda/RJ
CEP: 27.213-040
Leia-se
5.

DA INSCRIÇÃO
5.1 Cada participante poderá inscrever até 2 (duas) fotografias, uma para cada
Cenário descrito no item 3.2.
5.1.1 Não é permitido inscrever 2 (duas) fotos para o mesmo cenário.
5.2 O participante deverá se inscrever pelo Formulário de Inscrição anexo a este
Regulamento e disponível no site do Comitê Médio Paraíba do Sul
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(http://www.cbhmedioparaiba.org.br/) até o dia 06 de abril de 2018.
5.3 O Formulário de Inscrição precisa ser preenchido de forma completa e conter
todos os dados do participante (nome completo, CPF, telefone para contato e email), além de data e local das fotografias.
5.4 O participante cujo formulário não contiver todas as respostas preenchidas
corretamente será imediatamente desclassificado.
5.5 O formulário preenchido e a(s) foto(s) deverão ser entregues, em meio digital
(CD, DVD, pen drive ou similar) ou enviados por e-mail.
5.5.1 A foto digital deverá sem entregue em formato JPG e em alta resolução.
5.6 Os

documentos

poderão

ser

entregues

pessoalmente

na

Unidade

Descentralizada 1 da AGEVAP (Volta Redonda), encaminhados pelos Correios
(com

Aviso

de

Recebimento)

ou

encaminhados

para

o

e-mail

cbhmediops@agevap.org.br. No envelope deverá constar referência ao
Concurso em questão. O endereço se encontra a seguir:
Rua Cincinato Braga, n° 221
Aterrado - Volta Redonda/RJ
CEP: 27.213-040
5.7 As inscrições enviadas por e-mail deverão receber e-mail de confirmação da
inscrição em até 2 dias úteis. Caso não receba entre em contato com a
Secretaria Executiva do Comitê. Não nos responsabilizamos por e-mails não
recebidos por problemas de servidor. As inscrições por e-mail serão aceitas até
às 23:59 do dia 06/04/2018.
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