Abertas inscrições para o 2º Prêmio de
Jornalismo do TJMS
Estão abertas, a partir desta quinta-feira (12), as inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O tema do certame neste ano é “Masculinidades
Positivas no Enfrentamento à Violência contra a Mulher”. Com seis categorias, sendo cinco
profissionais e uma universitária, os prêmios variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00. As
inscrições terminam em 26 de novembro e serão aceitos trabalhos inéditos veiculados no
período de 1º de janeiro a 26 de novembro de 2019.
(TMJS, 12/09/2019 – acesse no site de origem)
As reportagens devem ser ambientadas em Mato Grosso do Sul e que evidenciem pelo menos
um dos seguintes temas: O desafio das novas masculinidades; Paternagem; Desmistificação da
masculinidade; Sexualidade e masculinidade; Sensibilidade e masculinidade.
As categorias estão divididas em Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Jornalismo On-line,
Radiojornalismo, Fotojornalismo (para profissionais que atuam na área), além da categoria
Universitário para reportagens produzidas (no formato de vídeo, texto ou áudio) por
acadêmicos, devidamente matriculados, em curso da área de Comunicação Social de
instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul.
Nas cinco categorias profissionais, a premiação será de R$ 3.500,00 para o primeiro colocado
e 2.000,00 para o segundo colocado. Já na categoria Universitário a premiação será de R$
1.500,00 e R$ 1.000,00 para o primeiro e segundo colocado, respectivamente.
Inscrição – Cada candidato poderá se inscrever em todas as categorias (respeitadas as
exigências para a categoria universitário e para as demais categorias) e poderá inscrever mais
de um trabalho para cada categoria, contudo fica vedada a hipótese de o mesmo candidato
receber dois prêmios na mesma categoria.
As inscrições são gratuitas e para participar basta fazer o preenchimento de ficha de inscrição
e inserção de documentos na página do concurso, disponível no site do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul (https://www.tjms.jus.br/premiojornalismo/). Os documentos
devem ser enviados no ambiente de inscrições no formato pdf, sendo um documento de
identidade (RG ou CNH com foto), CPF, Registro Profissional (DRT), exceto para os candidatos
das categorias universitário e fotojornalismo, Autorização do (s) coautor (es), devidamente
assinadas, quando for o caso, Comprovação da condição de acadêmico para os candidatos da
categoria universitário, Atestado de autoria no caso de matéria ou reportagem não assinada ou
assinada com pseudônimo.
Uma Comissão Julgadora analisará os trabalhos atribuindo-lhes notas que poderão variar de 5
a 10, admitindo-se notas fracionadas em decimais. A soma de todas as notas, de todos os
membros da Comissão Julgadora, representará a pontuação de cada trabalho e a classificação
final dos participantes. O Edital prevê a hipótese de recurso, motivado, no prazo de cinco dias
úteis, a contar da publicação do resultado de cada etapa do Concurso.
O trabalho concorrente deverá ser apresentado em arquivo digital compatível, acondicionado

em CD, DVD ou pendrive, sendo necessário quatro cópias, em quatro mídias, sob pena de
indeferimento da inscrição. Já os trabalhos fotográficos deverão ter os arquivos digitais
igualmente encaminhados em mídias digitais (quatro cópias), além de cópia digital da página
onde a foto houver sido publicada.
O envelope contendo o trabalho deverá ser entregue, devidamente lacrado, diretamente na
Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça, localizado na Avenida Mato Grosso, Bloco
13, Parque dos Poderes, CEP: 79.031-902, Campo Grande, em dias úteis, no horário das 12 às
19 horas e, impreterivelmente, até as 18h30 do dia 26 de novembro de 2019. O envelope
poderá ser encaminhado via Correios, com Aviso de Recebimento (AR), prevalecendo para a
contagem do prazo a data de sua postagem
Todos os detalhes e regras deste certame estão no Edital. Clique aqui para visualizar.
Por Secretaria de Comunicação

