Edital
Concurso Cultural “Tempos de Energia”
O concurso cultural “TEMPOS DE ENERGIA”, iniciativa promovida pelo Museu da Energia de
São Paulo, tem como objetivo fomentar a produção artística e cultural que explore como
tema o desenvolvimento urbano e industrial da capital e suas diversas transformações ao
longo dos séculos 19 e 20, dialogando com a nova exposição do Museu, “Tempos de Energia
- São Paulo em Transformação”. Os interessados poderão concorrer por meio de duas
categorias: contos e ilustrações.
A exposição “Tempos de Energia - São Paulo em Transformação” apresenta como a
eletrificação foi um dos fatores fundamentais para o crescimento urbano das cidades, e em
especial de São Paulo, encurtando as distâncias, alterando as formas de interação das
pessoas e o cotidiano profissional, doméstico e lúdico. A mostra também recupera
importantes momentos do setor elétrico paulista, revelando as complexidades de sua
implementação e os impactos sociais e ambientais, bem como os atuais desafios em busca
de uma oferta limpa e sustentável de energia.
REGULAMENTO
1. Dos participantes
1. Poderão participar do concurso cultural moradores da cidade de São Paulo ou
da Grande São Paulo, mediante comprovante de residência, maiores de 16
anos e inscritos dentro do prazo estipulado. Moradores de outras regiões que
porventura queiram participar do concurso devem se responsabilizar pela
retirada dos prêmios caso sejam classificados.
2. Das inscrições
1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 16/09/14 a
28/11/14.
2. As inscrições são individuais. Não serão aceitas produções coletivas.
3. Cada participante poderá fazer somente uma inscrição em cada uma das
categorias.
4. A inscrição deverá ser feita através do e-mail saopaulo@museudaenergia.org.br,
com o preenchimento “concurso cultural” no campo de assunto.
5. Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente o Museu da Energia
de São Paulo e a Fundação Energia e Saneamento a utilizar, publicar e
reproduzir, por meio de jornais, revistas, rádio e internet, o conteúdo inscrito,
respeitando a propriedade intelectual do autor da produção.

Al. Cleveland, 601- Campos Elíseos - São Paulo, SP CEP 01218-000 Tel. /Fax (11) 3333.5600
e-mail: saopaulo@museudanergia.org.br site: www.museudaenergia.org.br

6. No ato da inscrição, o participante deverá preencher corretamente a “ficha de
inscrição” e a “autorização do uso de imagens” conforme o anexo I e II,
respectivamente.
7. Os inscritos residentes das cidades fora da Grande São Paulo deverão
preencher ainda o termo de responsabilidade, conforme o anexo III.
8. Além do preenchimento das fichas descritas acima, o participante deverá
enviar, em anexo, um comprovante de residência no nome do candidato. No
caso de candidatos menores de idade, ou que residam com terceiros, serão
aceitos comprovantes acompanhados de uma declaração do proprietário da
residência.
9. As produções deverão ser anexadas no e-mail durante a inscrição.
3. Do tema
1. Todas as produções enviadas deverão se basear no seguinte questionamento:
Como você enxerga São Paulo? Qual a importância da energia elétrica para a
vida da cidade e que papel a urbanização e a industrialização (ocorrida
durante os séculos XIX e XX) tiveram no crescimento da maior metrópole
brasileira?
4. Das categorias
1. Contos:
1. Cada concorrente poderá participar com apenas um texto.
2. Os textos devem inserir-se no gênero narrativo e respeitar o tema
proposto.
3. O conto deve ser digitado em fonte Arial, corpo 12, espaço simples,
formato PDF e ter no máximo cinco laudas.
2. Ilustração:
1. Cada concorrente poderá participar com apenas um desenho.
2. Serão aceitas produções digitalizadas em formato JPEG e 300 DPI.
3. Enquadram-se no concurso: ilustrações, charges e cartuns. Não fazem
parte do concurso tiras ou HQs.
5. Das desclassificações
1. Será desclassificada qualquer inscrição fora do prazo ou que não siga as
regras prescritas no presente edital.
2. Cada participante deverá enviar produções originais e qualquer situação de
plágio remeterá à desclassificação.
3. Será automaticamente desclassificada qualquer produção que:
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1. Contenha conteúdo que implique em discriminação ou preconceito de
gênero, etnia ou procedência nacional ou regional;
2. Constitua ofensa a terceiros;
3. Reproduza informação que incite ao crime;
4. Faça propaganda eleitoral.
6. Do resultado e premiação
1. O resultado do concurso será divulgado através do site da Fundação Energia e
Saneamento (http://www.energiaesaneamento.org.br) e através da página da Rede
Museu da Energia no Facebook (www.facebook.com.br/redemuseudaenergia) no dia
08/12/14. Os vencedores também serão comunicados por e-mail.
2. Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro participantes classificados em
cada uma das categorias conforme a tabela abaixo:

1º lugar 1 exemplar do livro Belle Époque na Garoa - São Paulo entre a tradição e a
modernidade.
1 exemplar do livro 1924 O Diário da Revolução - os 23 dias que abalaram São Paulo.
1 exemplar do livro Imagens de São Paulo: Gaensly no acervo da Ligth - 1899 - 1925.
1 camiseta do Museu da Energia de São Paulo.
2º lugar 1 exemplar do livro Belle Époque na Garoa - São Paulo entre a tradição e a
modernidade.
1 exemplar do livro 1924 O Diário da Revolução - os 23 dias que abalaram São Paulo.
1 camiseta do Museu da Energia de São Paulo.
3º lugar 1 exemplar do livro Belle Époque na Garoa - São Paulo entre a tradição e a
modernidade.
1 camiseta do Museu da Energia de São Paulo.
3. A entrega dos prêmios será disponibilizada pelo correio será disponibilizada
somente aos moradores da Grande São Paulo, conforme o endereço informado
na inscrição. Os demais participantes deveram se prontificar a retirar a premiação
no Museu da energia de São Paulo.
4. Os trabalhos dos vencedores serão divulgados no site da Fundação Energia e
Saneamento e ficarão temporariamente expostos no Museu da Energia de São
Paulo.
4.

Da banca avaliadora
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1.
Serão convidados cinco funcionários da Fundação Energia e Saneamento para a
seleção das melhores produções.
2.

A decisão da banca avaliadora é irrevogável e não cabe recurso.

Anexo I
Ficha de Inscrição
Nome do participante
Categoria
Data de nascimento
CPF
RG
Endereço Completo (constando bairro e CEP)
Telefone
e-mail

Autorizo a utilização das ilustrações e/ou textos por mim produzidos e inscritos neste
concurso, por tempo indeterminado, para serem utilizadas em material promocional e
institucional, impresso ou digital da Fundação Energia e Saneamento; para divulgação na
internet; bem como para serem incorporadas ao seu acervo da Fundação Energia e
Saneamento, disponível para acesso público, respeitando sua autoria.
Concordo com a gratuidade das referidas inserções, ciente de que a sua utilização não
resultará em qualquer pagamento ou ressarcimento a que título for pelo uso das imagens.
Por ser verdade, firmo a presente autorização, bem como declaro conhecer e aceitar o
regulamento do concurso,
______________________________________
Assinatura
São Paulo, ___/___/2014
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Anexo II
Ficha de Inscrição
Eu, (NOME COMPLETO), portador do RG nº _________________________, e CPF nº
_______________________, detentor dos direitos autorais patrimoniais pertinentes as
imagens (descrição das imagens), autorizo a FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA
ENERGIA E SANEAMENTO, instituição privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 02.414.436/0001-52, com sede na Alameda Cleveland, n° 601, bairro Campos Elíseos, CEP
01218-000, no município de São Paulo/SP, a utilizar o material enviado para o Concurso
Cultural “TEMPOS DE ENERGIA” promovido pelo Museu da Energia de São Paulo, de
propriedade desta Fundação, na exposição “TEMPOS DE ENERGIA”, bem como em suas
mídias eletrônicas e impressas, incorporando seu acervo e disponível para acesso público,
respeitando sua autoria.

______________________________________
Assinatura
São Paulo, ___/___/2014
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Anexo III
Termo de responsabilidade
Eu, (NOME COMPLETO), portador do RG nº ___________________, e CPF nº
_________________, me responsabilizo no ato da inscrição no concurso cultural “Tempos
de Energia”, a retirar a premiação no Museu da Energia de São Paulo, localizado no Alameda
Cleveland, n° 601, bairro Campos Elíseos, CEP 01218-000, no município de São Paulo/SP,
caso seja escolhido vencedor em uma das categorias deste concurso. Declaro estar ciente
que, caso seja vencedor, o premio não será enviado a minha residência.
______________________________________
Assinatura
São Paulo, ___/___/2014
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