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REGULAMENTO 

CONCURSO CULTURAL DA ANABB 2013 

(Texto Final Aprovado – Reunião Direx, de 8/1/2013) 

 

Art. 1° Idealizado pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), será 

realizado o Concurso Cultural da ANABB – Literatura e Fotografia, para mulheres associadas da 

entidade, em comemoração ao Dia da Mulher 2013. 

 

Do Concurso 

Art. 2° O concurso tem como objetivos principais identificar, reconhecer e incentivar mulheres 

associadas da ANABB, que participam de atividades ou projetos culturais, por meio de premiação 

e divulgação de seus respectivos trabalhos nas áreas de literatura e fotografia. 

Art. 3° Cada associada da ANABB poderá apresentar até um total de 3 (três) trabalhos, sendo 

estes em um mesmo segmento ou em mais de um segmento. 

I. Segmento 1 – Literatura: Concurso de Poesias.  

II. Segmento 2 – Literatura: Concurso de Crônicas.  

III. Segmento 3 – Fotografia: Concurso de Fotos de Realidade Social.  

IV. Segmento 4 – Fotografia: Concurso de Fotos de Paisagens. 

Art. 4° Somente serão considerados os trabalhos cujo contexto se enquadrar em um dos 

segmentos constantes do artigo anterior. 

 

Da Inscrição no Concurso  

Art. 5° A participação no concurso é aberta a todas as mulheres associadas. 



  
 
 
 
 

  

Página 2 
Concurso Cultural da ANABB 
Informações: 
Tels.: (61) 3442 9600 | (61) 3442 9632 | (61) 3442 9662 – Fax: (61) 3442 9655 

E-mails: virin@anabb.org.br, vicom@anabb.org.br  

Site: www.anabb.org.br  

Parágrafo Único: Não poderão inscrever trabalhos as dirigentes da ANABB (conselheiras 

deliberativas, conselheiras fiscais, membros da Diretoria Executiva e diretoras regionais), inclusive 

as funcionárias da ANABB. 

Art. 6° A inscrição é gratuita e estará aberta desde a publicação deste Regulamento até às 18h 

horas do dia 15 de fevereiro de 2013. 

Art. 7° A inscrição deverá ser realizada via internet com o envio dos trabalhos por meio 

eletrônico até o prazo previsto no artigo anterior. 

Internet: pelo site da ANABB, no endereço eletrônico www.anabb.org.br, nos links 

“Autoatendimento” e “Concurso Cultural ANABB”, respectivamente.  

Art. 8º Na ocasião da inscrição via internet, as associadas deverão apresentar um único trabalho 

por inscrição. 

Art. 9º Os arquivos enviados deverão ter as seguintes características e limites: 

I. Segmentos de literatura:  

a) formatos: .pdf, .doc e .docx;  

b) tamanho máximo: 5.000 (cinco mil) caracteres; 

c) fonte: Arial 12; 

d) margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm, direita 2 cm; e 

e) espaçamento: 1,5. 

II. Segmentos de fotografia:  

a) formato: .jpg; 

b) tamanho máximo: 5 MB. 

Parágrafo Único: Os arquivos dos trabalhos concorrentes não poderão conter qualquer tipo de 

identificação dos autores. 

Art. 10. Para que seja válida a inscrição, é imprescindível o preenchimento correto de todos os 

dados solicitados na inscrição, inclusive a confirmação de aceitação deste Regulamento. 
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Art. 11. As inscrições que atenderem plenamente às exigências deste Regulamento darão direito 

a associada concorrente de receber Certificado de Participação no Concurso, conferido pela 

ANABB. 

Parágrafo Único: As inscrições que não atenderem ao disposto neste Regulamento serão 

desclassificadas. 

 

Das Comissões Avaliadoras  

Art. 12. Serão criadas 2 (duas) Comissões Avaliadoras, uma para cada tipo de concurso, a saber: 

I. Comissão Avaliadora de Literatura; e 

II. Comissão Avaliadora de Fotografia. 

Art. 13. As Comissões Avaliadoras serão compostas por 3 (três) membros cada, indicados pela 

ANABB, sendo: 

I. Comissão Avaliadora de Literatura – 3 (três) especialistas em Literatura; e 

II. Comissão Avaliadora de Fotografias – 3 (três) especialistas em Fotografia. 

Parágrafo Único: As decisões das Comissões Avaliadoras serão irrecorríveis, soberanas e finais. 

 

Dos Critérios de Avaliação 

Art. 14. Os trabalhos serão analisados e pontuados, na escala de 0 a 10, em cada um dos 

quesitos a seguir: 

Literatura: 
 

QUESITO DESCRIÇÃO 

Originalidade e Criatividade Inovação na apresentação do tema 

Forma de Abordagem  Metodologia utilizada na abordagem do tema  
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QUESITO DESCRIÇÃO 

Qualidade  Clareza do texto e das ideias 

 

Fotografia: 

QUESITO DESCRIÇÃO 

Originalidade e Criatividade Inovação na captura ou na percepção 

Complexidade da Execução 
Procedimento ou metodologia utilizada na 

execução 

Qualidade  
Nível técnico da captura e qualidade de 

reprodução 

 

Parágrafo Primeiro: O desempate será de acordo com a maior pontuação obtida no quesito 

Originalidade e Criatividade. Permanecendo o empate, o desempate se dará pela maior 

pontuação obtida no quesito seguinte e assim por diante até o último quesito. 

Parágrafo Segundo: Persistindo o empate até o último quesito, ambos serão premiados. 

 

Do Resultado e da Premiação  

Art. 15. O site da ANABB (www.anabb.org.br) divulgará, no dia 1º de março de 2013, as 3 (três) 

finalistas em cada um dos segmentos. 

Art. 16. O evento de premiação ocorrerá no dia 8 de março de 2013, Dia da Mulher, em Brasília 

(DF), quando serão conhecidos os trabalhos vencedores do concurso, por ordem de classificação.  

Art. 17. Serão premiados 3 (três) trabalhos em cada um dos segmentos previstos no Art. 3º deste 

Regulamento. 

Art. 18. A premiação dos vencedores será a seguinte: 

I. Primeiro lugar: um troféu, um certificado de premiação e um depósito de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) em conta da associada premiada, na ANABBPrev; 
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II. Segundo lugar: um troféu, um certificado de premiação e um depósito de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) em conta da associada premiada, na ANABBPrev; e 

III. Terceiro lugar: um troféu, um certificado de premiação e um depósito de R$ 1.000,00 (mil 

reais) em conta da associada premiada, na ANABBPrev. 

Parágrafo Primeiro: Para receber o prêmio, as associadas deverão estar em situação regular 

com a ANABB.  

Parágrafo Segundo: Nos casos de pendências, estas deverão ser regularizadas antes da data da 

premiação. 

Art. 19. Os trabalhos premiados serão divulgados no site da ANABB, permanecendo disponíveis 

neste, para acesso de todos, de 8 de março de 2013 a 30 de junho de 2013. 

Art. 20. Os trabalhos premiados serão divulgados no jornal Ação da ANABB, nas edições do 

decorrer de 2013, sendo um segmento por edição. 

 

Das Disposições Finais 

Art. 21. Este Regulamento está disponível no site da ANABB: www.anabb.org.br. 

Art. 22. Ao enviarem seus trabalhos, as participantes do Concurso Cultural da ANABB estarão 

aceitando implicitamente todas as normas deste Regulamento. 

Art. 23. O material encaminhado para inscrição no Concurso Cultural da ANABB não será 

devolvido e passará a integrar o acervo da ANABB. 

Art. 24. Os trabalhos apresentados, além de divulgados nos veículos descritos nos Arts. 19 e 20 

deste Regulamento, também poderão ser publicados em qualquer outro material de divulgação ou 

evento da ANABB.  

Art. 25. Todas as associadas inscritas no concurso serão responsáveis pelo material e pelo 

conteúdo do trabalho encaminhado, não cabendo qualquer responsabilidade aos realizadores do 

certame por eventuais violações a direitos autorais de terceiros. 
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Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pelas respectivas Comissões Avaliadoras e, em último 

grau de recurso, pela Diretoria Executiva da ANABB. 

Art. 27. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre o Concurso Cultural poderão ser enviados 

para o endereço eletrônico: virin@anabb.org.br. 


