
CONCURSO CÂMERA MEIO NORTE - REGULAMENTO

SOBRE O CONCURSO

O concurso Câmera Meio Norte tem como objetivo valorizar a produção de
trabalhos jornalísticos e estimular iniciativas voltadas para a função de repórter.
O concurso irá revelar novos talentos, bem como um novo rosto da televisão
piauiense.

A  participação  no  presente  concurso  é  voluntária  e  gratuita  e  implica  a
aceitação total e irrestrita dos termos e condições do presente regulamento.

CATEGORIAS

Cada  candidato  poderá  inscrever-se  em  apenas  uma  categoria  das  três
disponíveis:

1º Repórter Jornalístico 

Produção de reportagens de temas gerais.  Matérias de temas populares da
cidade, como saúde, segurança, educação, serviços, etc.

2º Repórter Policial/Humor

Produção de reportagens policiais, com um formato mais leve e irreverente.
Tratando de assuntos sérios, mas de uma forma mais divertida.

3º Repórter Humorístico/Entretenimento

Produção de reportagens sobre temas atuais, com uma abordagem irreverente,
mais voltada a humor e entretenimento.

INSCRIÇÕES

O processo de inscrição será através de e-mail.  O candidato deverá enviar
para o endereço: camerameionorte@meionorte.com:

Currículo atual

Vídeo de alguma reportagem do candidato/   Ou gravação caseira de
alguma noticia reportada pelo candidato.

As inscrições serão realizadas do dia 17 de março ao dia 07 de abril de 2017. 

A participação no concurso não é limitada a estudantes e profissionais da área
da comunicação.  Qualquer  pessoa,  maior  de  18 anos,  com aptidão para  a
função pedida, poderá participar.

Os participantes inscritos manifestam sua total  concordância com as regras



deste concurso.

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

Entre  os  inscritos,  serão  escolhidos  06  candidatos  de  cada  categoria  para
participar efetivamente do concurso. Caberá a direção e coordenação da Rede
MN fazer a seleção desses escolhidos, de acordo com análises de currículo e
material apresentado na inscrição.

COMISSÃO JULGADORA

A Comissão responsável pela definição das disputas do concurso será formada
por um júri técnico com três integrantes.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos candidatos será feita em cima dos critérios profissionais de
jornalismo e entretenimento.  Serão analisados aspectos como: produção de
texto,  desenvoltura,  capacidade  de  improviso,  organização  de  ideias,
criatividade, entre outros.

PREMIAÇÃO

1 moto 0km para cada vencedor, de cada categoria

CALENDÁRIO RESUMIDO DA PREMIAÇÃO

Inscrições: 17/03/17 a 07/04/17

Etapa de Seleção: 07/04/17 a 14/04/17

Primeira fase do Concurso: 19/04/17 a 24/05/17

Fase final do Concurso: 31/05/17 a 14/06/17

O FORMATO 

O concurso será apresentado semanalmente, toda quarta-feira, em forma de
um programa especial. Em cada edição, serão apresentados 03 candidatos de
uma determinada categoria, sendo que só um deles será classificado para a
fase final. 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os participantes, desde já, declaram e reconhecem que estarão cedendo ao
GMNC – Grupo Meio Norte de Comunicação - gratuitamente e por um prazo
indeterminado, o direito de utilizar seu nome, bem como sua imagem e áudio,
para divulgação do concurso ou qualquer outro conteúdo relativo ao tema.


