
 
 

 

 

 

Primeiro concurso 

 “VÍDEO EM TRÊS MINUTOS” 

A FACE DO TRABALHADOR E 

TRABALHADORA 

 
TEMA:                             “Mundo do Trabalho” 

ETAPA ESTADUAL:       “maio a julho de 2015” 

ETAPA NACIONAL:         setembro de 2015 

 

 

Objetivo Geral: 
1.Divulgar, estimular e fortalecer o papel da cultura  entre os 

trabalhadores e trabalhadoras 
 2 .Estimular a produção audiovisual que trata sobre o  mundo do trabalho 

no Brasil (dar visibilidade às condições de vida e  trabalho de homens e 
mulheres, empregados e desempregados.) 
 
Objetivo específico: 
Maior envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras na vida cultural 
das entidades sindicais. 

 
     
 A CTB Nacional, com  apoio das CTBs estaduais , realizará no período 

de maio a julho ( etapa estadual) e  setembro (etapa nacional) o primeiro 
concurso de “Vídeo  em  três minutos” – A FACE DO TRABALHADOR 
E TRABALHADORA -   sobre o mundo do Trabalho. 
     

Promoção: 
 Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras  do Brasil – CTB 
Coordenação e organização:  
Secretaria de Formação e Cultura e Secretaria de Comunicação da 

CTB 
Apoio:  
CTBs Estaduais 
 
Premiação. 
 A classificação será indicada pelos membros da Comissão 

Organizadora do evento. 
 



 
 
 
 
 O resultado da premiação será anunciado ao público em solenidade 

especial de entrega de prêmios. 
As CTBs estaduais comunicarão aos/às autores/autoras das obras 

clssificadas,  a data e local da entrega dos prêmios. 
Três obras receberão o prêmio, nessa ordem: Primeiro, segundo e 

terceiros lugares. 
Cada CTB estadual assume toda organização do  primeiro concurso 

de “ Vídeo em três minutos” – AFACE DOS TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS - no estado. 

 A organização  do primeiro concurso “ Vídeo em três minutos” – A 
FACE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA - será assumida pela CTB 
nacional . 

 
 
  Prêmio: 
                    ESTADUAL: 
 

  

TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 10.1 WI-FI 16GB 
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A3 

CÂMERA DIGITAL SAMSUNG WB 350 16.0 MEGAPIXELS 
                                      
                        
                      NACIONAL: 

TABLET IPAD AIR 4G 16GB 
SMARTPHONE IPHONE 5S 16GB 

CÂMERA SEMIPROFISSIONAL CANNON EOS REBEL T3i 18.0 MEGAPIXELS 
 

                   
 
OBSERVAÇÃO:  As CTBs  que  aderirem ao concurso “Vídeo em Três 

Minutos – A FACE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA – deverão 
assinar um documento junto a CTBNacional, concordando com os 
critérios do concurso e assumindo a responsabilidade da realização do 
mesmo no estado. 

 Cada estado classificará três obras e somente as três obras 
selecionadas  participarão do concurso  nacional  que a premiação será 
entregue no Conselho Geral da CTB que será realizado nos dias 29 e 30 
de setembro e 01 de outubro de 2015                              

 .  
Realização:   Primeira etapa: CTBs estaduais:  maio a julho  de 2015 
                      Última etapa:  CTB Nacional -   Setembro de 2015 



 

 
 
 Inscrições. 
 As inscrições são gratuitas e serão feitas em   maio/junho de 2015. 
 Para se inscrever no  primeiro concurso  da CTB – VIDEO EM TRÊS 

MINUTOS – A FACE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA -, os 
interessados deverão: 

a) Preencher de forma legível a Ficha de Inscrição  
 b) Remeter a Ficha de Inscrição devidamente assinada e com todas 

as folhas rubricadas, para o endereço  de cada CTB estadual que aderiu 
ao primeiro concurso Video em Três Minutos; 

c) Cópia em DVD da obra  para seleção/exibição; 
 d) duas fotos dos autores/produtores( 3X4)  para divulgação, em 

arquivo digital; 
5. O autor/produtor da obra inscrita, ao assinar a Ficha de Inscrição, 

atesta que entende e aceita o regulamento do primeiro concurso de 
Video em Três Minutos da CTB. 

6. A remessa dos materiais deverá ser feita pelo Correio simples ou 
Sedex,  às custas dos candidatos ou entrega na sede da CTB estadual 
mediante recibo; 

7. Somente serão aceitas inscrições feitas através de postagem dos 
materiais pelo Correio ou nas sedes das CTBs estaduais com 
comprovação de entrega. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 
3º de junho  de 2015. 

8. Poderão ser inscritas apenas obras com cópia final em DVD. A 
cópia enviada para inscrição/exibição deve estar tecnicamente perfeita 
e previamente verificada pelo  participante. 

9. Endereço para envio de inscrições e materiais: 
CTBs estaduais 

 
 Das obras inscritas. 
10. As cópias em DVD das obras inscritas não serão devolvidas, 

passando a integrar o acervo da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras sob a  responsabilidade da Secretaria de Formação e 
Cultura , para uso didático e cultural, sem fins lucrativos. 

 
 Seleção. 
11.a) Etapa estadual:  A seleção será feita por comissão indicada 

pelas CTBs estaduais   e pelo coordenador/a geral do evento, pessoas 
com conhecimentos em cinema e mundo do trabalho, que indicarão as 
obras  vencedoras  na  primeira amostra do Video em Três Minutos. 

    b) Etapa nacional: A seleção será feita por comissão indicada pela 
CTBNacional e pela secretária de Formação e Cultura e Secretária de 
Comunicação 



 
 
12. A lista com os títulos selecionados será divulgada no sítio das 

CTBs estaduais e no Portal da CTB Nacional . Os selecionados 
receberão comunicado por correio eletrônico, informando a seleção das 
obras que integrarão o programa do primeiro concurso de Vídeo em 
Três Minutos . 

13. Serão analisadas pela organização somente as obras que se 
enquadrarem neste regulamento e no tema do primeiro concurso de 
Vídeo  em Três Minutos – A FACE DO TRABALHADOR E 
TRABALHADORA, e cujas inscrições apresentarem documentação 
completa. 

14. A organização do primeiro concurso de vídeo em três minutos da 
CTB, reserva-se o direito de convidar para participar da composição do 
programa do primeiro concurso, obras que possam contribuir com a 
qualidade do evento e   o debate  sobre o mundo  do trabalho, não 
ultrapassando o total de 25% do programa. 

 
Ficha de Inscrição 
 
Responsável pela Inscrição:______________________________________ 
Nome completo:__________________________________________________ 
RG:_________________________ CPF:_________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________ 
CEP: ________________Cidade:____________________ UF:_____________ 
Telefone: _____________________Celular:_____________________________ 
Correio Eletrônico:________________________________________________ 
Vínculo com a obra:_______________________________________________ 
Dados da obra:____________________________________________________ 
Título:_____________________________________________________________ 
Gênero:  __________________________________________________________ 
Duração: Ano de produção:_______local de produção:_______________ 
Sinopse(máximo 3 linhas): 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Breve apresentação pessoal (autor/diretor) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 



Declaro ser responsável pela produção que aqui inscrevo neste 
primeiro concurso de vídeo da   CTB e sou detentor dos direitos autorais  
da referida obra.  

 
 
Local e data:_______/_______/_______________________ 

 
Assinatura:_____________________________________________ 
 

 


