
Ficha de Inscrição
6º CONCURSO DE VÍDEOS

 “O Trânsito e o Valor da Vida” - 2018/2019

Título:                                                                                                         
Duração:
Nome do aluno:                                              
Pseudônimo:
Idade:                                             CPF:                        
Endereço:
Cidade:                                                 UF:          CEP:
Telefone:                                                         E-mail:
Escola onde estuda:

Assinatura:

Declaro que conheço o regulamento do concurso publicado no seguinte endereço: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/seguranca-
e-educacao/bhtrans-educa/concurso-de-videos e autorizo a publicação e uso do vídeo pela BHTRANS.

1º prêmio – R$ 3.000,00    2º prêmio – R$ 2.000,00    3º prêmio – R$ 1.000,00

Requisito para participar do 6º Concurso de Vídeos “O trânsito e o valor da vida”: ter 
participado do projeto O Jovem e a Mobilidade.

Os vídeos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados à BHTRANS via correios, em 

envelope ou pacote fechado, com a identificação Concurso de Vídeos “O Trânsito e o Valor 

da Vida 2018/2019”, para o seguinte endereço: GEDUC – BHTRANS – Av. Engenheiro 
Carlos Goulart, 900 – Buritis – CEP 30455-902 – Belo Horizonte – MG
O campo do remetente deverá ser preenchido com os seguintes dados: pseudônimo, 

título do vídeo e endereço completo do autor.

Data da entrega dos vídeos: 2 de abril de 2018 a 30 de agosto de 2019.

ü O vídeo deverá ser gravado em um CD ou DVD e colocado dentro de um envelope lacrado e 
identificado apenas com o pseudônimo;
ü Entregar a ficha de inscrição preenchida e colocada dentro de um outro envelope lacrado e 
identificado também apenas com o pseudônimo;
ü O aluno poderá concorrer com mais de um vídeo, com uma ficha de inscrição para cada vídeo em 
envelopes separados e pseudônimos diferentes;
ü O vídeo poderá ser feito por mais de um aluno;
ü O participante é responsável pela veracidade da autoria do vídeo;
ü O vídeo poderá ser gravado nos formatos MPEG, MP4, AVI, WMV, sendo permitida qualquer 
ferramenta de edição e produzido a partir de filmadoras, aparelhos celulares, máquinas fotográficas 
digitais e/ou webcam;
ü O tema precisa estar relacionado com o conteúdo apresentado na palestra “O jovem e a 
mobilidade”;
ü O vídeo deverá apresentar apenas o título e o pseudônimo do autor, sendo vedada a apresentação de 
créditos, textos ou quaisquer dados que identifiquem o autor;
ü Duração máxima de 2 (dois) minutos;
ü A divulgação dos vencedores e a data da entrega dos prêmios acontecerão em data, horário e local a 
serem divulgados.
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