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ERRATA REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL “CONCURSO DE 
FOTOGRAFIAS PARACATU MENINA DOS OLHOS” – PRIMEIRA EDIÇÃO 

Devido as atividades em comemoração ao Dia Mundial do Turismo comemorado em 27 de setembro 

juntamente com uma programação extensiva às comemorações do Aniversário da cidade a equipe 

organizadora do Concurso Cultural “Concurso de Fotografias Paracatu Menina dos Olhos” estendeu a 

programação de vigência do Concurso, do qual segue as alterações das quais faz-se conhecer: 

1. DURAÇÃO 

1.1 - Este concurso terá a validade de 17 de julho a 20 de outubro de 2014. Sendo composto de 3 

(categorias) e 2 seletivas com encaminhamento de fotos de 17 de julho às 23h59 do dia 15 de setembro 

de 2014 - último dia de inscrição - ou conforme período de cada seletiva.  

3. CADASTRO 

3.2 O candidato deverá primeiro fazer o cadastro no site do concurso, preencher o aceite do termo de 

autorização de utilização de imagem e realizar depósito identificado na Caixa Econômica Federal em 

favor da ACONTUP – Associação de Condutores de Turismo de Paracatu, Agência:0138, Conta 

Corrente: 595-4 no valor de R$30,00 (trinta reais) ou por meio de encaminhamento de boleto – este 

deve ser solicitado pelo e-mail oficial do concurso para posterior envio. Sendo que a inscrição somente 

será validada após reconhecimento do cumprimento por parte do candidato de todas as exigências 

contidas no item 3.1 deste Regulamento. O valor de inscrição é de R$30,00 (trinta reais) que dá direito 

a cada participante a se inscrever em uma categoria com envio de até 2(duas) conforme explicito no 

item 2.5 deste Regulamento. Em caso de o único participante desejar inscrever nas três categorias 

deverá o mesmo inscrever-se três vezes, sendo, uma vez em cada uma das categorias 

respectivamente.  
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