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MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

EDITAL
PRÊMIO SERTÃO NA MÍDIA 2017

O Movimento de Organização Comunitária – MOC, organização não governamental sem
fins lucrativos, com sede na cidade de Feira de Santana, BA, torna público o Concurso Público
Prêmio Sertão na Mídia 2017, destinado a premiar o trabalho de jornalistas, repórteres e
comunicadores comunitários voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável do
Semiárido e na projeção de uma imagem positiva do sertão.
O Prêmio Sertão na Mídia destacará, a cada nova edição, os profissionais e veículos de
comunicação que mais contribuíram para a promoção do desenvolvimento justo e solidário do
Semiárido brasileiro.
I - DO OBJETIVO
1.1. Valorizar e estimular profissionais e veículos da imprensa escrita, radiofônica,
televisiva e comunitária para a produção de notícias sobre temas voltados para o
desenvolvimento sustentável do Semiárido.
II - DOS PRÊMIOS
2.1. Serão selecionadas 5 matérias individuais nas categorias:
 impresso
 internet
 rádio
 TV
 rádio comunitária.
2.2. Os autores e as autoras de cada matéria selecionada receberão o troféu Sertão na
Mídia 2017
2.3. Os premiados e as premiadas receberão um certificado e serão divulgados nos
meios de comunicação institucionais.
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III - DOS PARTICIPANTES
3.1. Poderão concorrer ao Prêmio Sertão na Mídia 2017:
a) Jornalistas com produção nas linguagens TV, impresso, internet e rádio;
b) Meios de comunicação nas linguagens TV, impresso, internet e rádio;
c) Comunicadores de rádios comunitárias.
IV - DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão efetuadas no período de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de publicação deste edital
a) por serviços de postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, carta
registrada, fazendo constar no endereçamento:
MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
PRÊMIO SERTÃO NA MÍDIA 2017
Rua Pontal, 61 – Cruzeiro
Feira de Santana, BA
CEP 44.022-052
b) pessoalmente na sede do MOC no mesmo endereço;
c) por correio eletrônico endereçado a comunica@moc.org.br. Neste caso, a inscrição
só será válida após a confirmação de recebimento dos documentos exigidos pelo
MOC.
d) Via whatsapp pelo fone (75)98197-6066
4.2. Somente serão aceitas propostas cujo registro de postagem indique a data limite de
60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação deste Edital.
V - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1 Os concorrentes poderão inscrever um número ilimitado de matérias com o enfoque
temático de desenvolvimento sustentável do Semiárido.
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5.2 Poderão ser inscritas matérias publicadas ou veiculadas entre 20 de maio de 2017 a
20 de agosto de 2017
(ANEXO I)
5.3. Os envelopes remetidos ou os e-mails enviados para inscrição deverão conter os
seguintes documentos que comporão a proposta de candidatura:
Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme o modelo anexo;
a) As matérias inscritas devem ser apresentadas da seguinte forma:
 categoria impresso: cópia impressa em formato WORD com identificação do
veículo e da data da veiculação (fonte Arial, Tamanho 12, espaçamento simples);
 categoria internet: cópia impressa ou em formato PDF com data e endereço
eletrônico onde a matéria pode ser localizada;
 categoria rádio (comercial e comunitária): CD, Pendrive ou arquivo MP3 com
identificação do título, do autor/da autora, do veículo e da data de veiculação;
 categoria TV: Vídeo com identificação do título, do autor/da autora, do veículo e
da data de veiculação.
VI - DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
6.1. Ao avaliar as matérias inscritas, a Comissão de Seleção considerará os seguintes
aspectos:
a) Aprofundamento do tema e contextualização;
b) Diversidade de fontes utilizadas;
c) Abordagem voltada para a transformação social;
d) Inclusão do conceito da convivência com o Semiárido na abordagem;
e) Destaque dado à notícia no contexto da publicação/veiculação.
VII - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. As matérias selecionadas serão divulgadas pela internet no SITE e Facebook do MOC
.
7.2 Os troféus e os certificados serão entregues em solenidade de culminância da
Caravana MOC 50 Anos – Por um Sertão Justo que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro de
2017, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana.

Feira de Santana (BA), 20 de maio de 2017
____________________________
Célia Firmo
Coordenadora Geral do MOC
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DA MATÉRIA INSCRITA
Título da matéria
Sinopse da matéria

Veiculação da matéria
Veículo
Data
Caderno / programa
Páginas / duração
DADOS DO AUTOR /A DA MATÉRIA
Nome completo
Endereço residencial
Logradouro

No.

Bairro

Cidade

UF

CEP

Contatos
Telefone residencial
Telefone celular
Telefone comercial
E-Mail pessoal
E-Mail comercial
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DADOS DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
Nome

Endereço
Logradouro

No.

Bairro

Cidade

UF

CEP

Contatos
Pessoa responsável pela
inscrição
Telefone/Whatsapp
E-Mail

5

