Setor de Comunicação e Marketing

Regulamento do Concurso “Minha paróquia na Jornada”
A Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte torna público para conhecimento dos interessados a
abertura das inscrições para a participação no Concurso “Minha paróquia na Jornada” que se regerá
pelas seguintes cláusulas:
1 – DO OBJETO
Cláusula 1ª: O objetivo geral deste concurso será o de motivar as paróquias da Arquidiocese de Belo
Horizonte para a efetiva participação na Semana Missionária e na Jornada Mundial da Juventude Rio
2013.
Cláusula 2ª: São objetivos específicos deste concurso:
a) Registrar através de fotografias e textos as formas criativas de mobilização nas comunidades
paroquiais;
b) Transformar em notícia para a imprensa as mobilizações ocorridas;
c) Motivar para que outras paróquias, ainda sem efetiva mobilização, possam também
participar deste momento peculiar da história da Igreja no Brasil;
d) Gerar arquivo para o memorial arquidiocesano;
e) Incentivar a participação efetiva do Povo de Deus, sobretudo, dos jovens, nos eventos em
Belo Horizonte e no Rio de Janeiro;
f) Gratificar dentre as paróquias participantes do concurso, aquela melhor avaliada através de
uma passagem e inscrição de semana completa para a JMJ Rio 2013;
2 – DAS DISPOSIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Cláusula 7ª: A inscrição deve ser realizada através do e-mail semanamissionaria@arquidiocesebh.org,
entre os dias 01 de abril e 24 de maio de 2013. Será responsabilidade do coordenador paroquial para
a Semana Missionária proceder a inscrição de sua paróquia depois de consultado e autorizado pelo
pároco/administrador paroquial.
Cláusula 8ª: Tendo feito a inscrição a paróquia, por seu coordenador responsável, tem até a data
limite de 24 de maio de 2013 para entregar à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte 05 (cinco)
fotografias no tamanho máximo de 15 x 21 (cm) com um texto de até 05 (cinco) linhas argumentando
a importância daquele fato registrado na fotografia para a mobilização paroquial. As fotografias
devem ser enumeradas de 01 a 05 no verso e a argumentação de cada fotografia deve ser realizada

segundo o formulário padrão fornecido em Word no site. As fotografias e o formulário padrão devem
ser lacrados em envelope A4 (210 × 297 mm).
Parágrafo único: Não serão aceitos os envelopes que não sejam entregues à Mitra Arquidiocesana de
Belo Horizonte, no endereço indicado na Cláusula 9ª, abaixo, até o dia 24 de maio de 2013, mesmo
que por atraso causado pelos Correios.
Cláusula 9ª: O envelope lacrado deve ser direcionado para o endereço abaixo, pelo correio ou
entregue pessoalmente:
Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte
Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral
Avenida Brasil, 2079 – 4º andar – Funcionários – Belo Horizonte/MG – Cep. CEP: 30.140-002
A/C: Concurso Minha Paróquia na Jornada
3 - PROCESSOS AVALIATIVOS
Cláusula 10ª: Serão indicados e nomeados 05 jurados entre os seguintes Setores de Trabalho da
Comissão Arquidiocesana Especial para a Jornada Mundial da Juventude:
a) Setor de Atividades em Escolas;
b) Setor de Comunicação e Marketing;
c)

Setor de Capacitação de Lideranças;

d) Setor de Cultura;
e) Setor de Voluntários;
Parágrafo único: os coordenadores dos Setores de Trabalho serão responsáveis por indicarem os
jurados que os representarão no ato de avaliação dos materiais enviados pelas paróquias para o
concurso.
Cláusula 11ª: Tendo em mãos o envelope contendo as 05 (cinco) fotografias e o formulário padrão
para a argumentação os jurados pontuarão cada conjunto “FOTO X ARGUMENTAÇÃO” segundo nota
de 0 a 10. Cada jurado terá em seu poder uma planilha especialmente montada para proceder a
avaliação do material contido. Ao final, as notas enunciadas em cada planilha de uso dos jurados
serão somadas para fins de classificação.
Cláusula 12ª: Será vencedora do concurso aquela paróquia que obtiver maior pontuação geral
segundo a soma geral proveniente das planilhas de cada jurado. No caso de empate, será
considerada a maior nota final atribuída para a 1ª fotografia inscrita e argumentada dentre as
paróquias concorrentes.
Cláusula 13ª: A avaliação dos jurados ocorrerá no período entre 25 e 29 de maio de 2013 e a paróquia
vencedora do concurso terá seu nome revelado no dia 30 de maio de 2013.
Cláusula 14ª: Serão considerados aspectos importantes no momento da avaliação o objetivo da
mobilização, quando e onde ocorreu, formas criativas, o alcance, as pessoas envolvidas, o efeito e o
benefício notado na comunidade paroquial.

4 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula 14ª – A Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, através do Coordenador da Semana
Missionária de Belo Horizonte, é a responsável pela nomeação dos jurados indicados pelos
coordenadores dos setores de trabalho listados para a participação neste concurso.
O participante demonstra concordar com este Regulamento se efetuada a inscrição e enviado o
envelope lacrado com o material indicado, tudo de acordo com o estabelecido.
E por ser verdade, afirmamos.
Belo Horizonte, 22 de março de 2013.

