
Regulamento do Concurso de Fotografia no Instagram  
 
1.Objetivo 
A Prefeitura de Guarulhos, por meio do Concurso de Fotografia, objetiva resgatar a 
admiração dos cidadãos pela cidade, creditando os autores das imagens em uma 
exposição que ocorrerá no Adamastor Centro. 
 
2.Tema 
Eu valorizo Guarulhos 
 
3.Participantes 
Pode participar qualquer pessoa com disposição para capturar os locais do município 
em que tenham admiração e que os valorizem. 
 
4.Inscrições 
4.1. Para participar, o interessado deverá acessar sua própria conta do aplicativo 
Instagram, seguir a conta oficial da Prefeitura de Guarulhos, certificar-se de que a conta 
está em modo público - para que todos consigam ver o perfil - e usar a hashtag 
#EuValorizoGRU nas imagens publicadas, com o intuito de fazer parte do concurso. 
As fotos serão replicadas no Instagram oficial da Prefeitura de Guarulhos, creditando os 
autores.  
 
5. Da Comissão Julgadora e do Processo de Avaliação 
5.1. A seleção das imagens para a exposição será feita a partir da quantidade de 
comentários que as mesmas receberem no Instagram da Prefeitura de Guarulhos por 
contas distintas, ou seja, as fotos com maior número de comentários de pessoas 
diferentes. 
5.2. Fica expressamente proibido o uso de perfis fake para comentar as fotos. Se 
houverem casos, essas curtidas não serão contabilizadas. 
5.3 No caso de mais de um comentário por um único perfil, será contabilizado apenas o 
primeiro comentário. 
5.4. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, inquestionável e final, não cabendo 
qualquer impugnação ou recurso. 
5.5. Serão selecionadas 40 imagens para a exposição. 
 
6. Dos Direitos Autorais e de Imagem 
6.1. A imagem que for publicada com a hashtag #EuvalorizoGRU implicará 
automaticamente na autorização e cessão da mesma, tanto para uso no aplicativo e, caso 
selecionada, para a exposição, atribuindo à Prefeitura de Guarulhos o direito de divulgá-
las, sem exclusividade e sem ônus, a fim de fomentar o cenário e promover a 
valorização da cidade. 
6.2. As fotografias postadas devem estar de acordo com os termos de uso do Instagram, 
sendo estritamente proibido publicar cenas que contenham violência, nudez completa ou 
parcial, qualquer tipo de discriminação, atos ilícitos, transgressões, ódio, pornografia ou 
sexo. 
 
7.Prazos 
7.1. O período de postagem das imagens para participação inicia em 26 de julho e 
encerra em 30 de agosto de 2019. 
7.3. A apuração dos comentários inicia no dia 4 de setembro de 2019. 



7.4. As imagens selecionadas serão expostas no Centro Municipal de Educação 
Adamastor, no hall de entrada, de 16 a 30 de setembro de 2019. 
7.5. Os autores das fotos selecionadas serão avisados do resultado pelo direct (caixa de 
mensagem do Instagram) ou por e-mail. 
 
8. Disposições finais 
8.1. A exposição será realizada do dia 16 a 30 de setembro de 2019, no Adamastor 
Centro. 
8.2. Dúvidas ou informações sobre o concurso devem ser encaminhadas à Prefeitura de 
Guarulhos pelo e-mail: digital@guarulhos.sp.gov.br 


