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A terceira edição do Prêmio Sistema Fecomércio PE de 
Jornalismo vai premiar (com 24 mil reais) as melhores 
matérias e/ou séries de reportagens relativas ao 
segmento do comércio de bens, serviços e turismo do 
Estado de Pernambuco que abordem o tema:

O COMÉRCIO E A CONJUNTURA 
NACIONAL: DESAFIOS E INOVAÇÕES 

PARA SUPERAR A CRISE

na sede da 
Fecomércio-PE ou no site 

www.fecomercio-pe.com.br

MAIS INFORMAÇÕES
TEL.: (81) 3231.5393 

Rua do Sossego, 264
Boa Vista, Recife-PE

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ

31 DE MAIO DE 2017



REGULAMENTO
1. DOS OBJETIVOS DO PRÊMIO

O III PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO é um 
concurso jornalístico instituído pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), 
visando reconhecer e premiar matérias e/ou séries de reportagens 
impressas, televisivas, radiofônicas, onlines e fotográficas relativas 
ao segmento do comércio de bens, serviços e turismo do Estado 
de Pernambuco. 

2. DO TEMA

O tema do III PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO 
é “O Comércio e a Conjuntura Nacional: Desafios e Inovações para 
Superar a Crise”. 

3. DAS CATEGORIAS DE MÍDIAS

O III PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO 
contemplará as seguintes categorias de mídia: impressa, televisiva, 
radiofônica, online, fotojornalística e estudante.
Serão reconhecidas e premiadas as melhores matérias e/ou séries 
de reportagens que tratam do tema descrito no item dois deste 
regulamento.

4. DAS CONDIÇÕES DA INSCRIÇÃO 

4.1 - Poderão ser inscritas, até o dia 31 de maio de 2017, no III PRÊMIO 
SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO, matérias e/ou séries 
de reportagens publicadas nos meios de comunicação do Estado de 
Pernambuco que forem veiculadas de 1º de janeiro de 2016 a 31 de 
maio de 2017, exceto para a categoria estudante. 

4.2 - Poderão concorrer profissionais que apresentem registro 
profissional reconhecido pelo MTE ou pela SRTE/PE e que atuam 
nos meios de comunicação, contemplados neste edital, de grande 
circulação de Pernambuco.  No caso da categoria estudante, é 
preciso apresentar registro de matrícula do curso de jornalismo em 
2016/2017. 

4.3 - Cada profissional/estudante ou equipe de profissionais/
estudantes poderá inscrever até 3 trabalhos.

4.4 - Deverá constar no próprio material apresentado a assinatura 
impressa do profissional/estudante. No caso de ausência desta, o 
autor deverá anexar ao processo de inscrição ao prêmio documento 
que comprove a autoria da matéria, devidamente assinado pelo 
diretor de redação ou de quem de direito. 

4.5 - Em caso de trabalho de equipe, na ficha devem constar os 
nomes dos autores, assim como o nome do representante da 
equipe, a quem caberá receber o prêmio caso seja vencedor, de 
acordo com este regulamento. 

4.6 - No ato da inscrição, deverá ser entregue à coordenação do III 
PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO, um original 
da matéria e/ou série de reportagem e três cópias, dentro das 
especificações técnicas da categoria de mídia, acompanhados da 
ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo autor ou 
pelo representante da equipe, quando for este o caso.

4.7 - Os trabalhos poderão ser entregues na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco 
(Fecomércio-PE), situada à Rua do Sossego, 264, Boa Vista, CEP: 
50.050-080, Recife-PE, tel.: (81) 3231.5393 | Fax: (81) 3231.2912 
ou encaminhados pelos Correios, via AR, desde que respeitada, 
para efeito de validade, a data máxima prevista para a inscrição, 
constante no carimbo dos Correios do envelope. 

4.8 – As inscrições também poderão ser feitas on-line, no site da 
Fecomércio PE (www.fecomercio-pe.com.br), preenchendo a 
ficha de inscrição e anexando o(s) trabalho(s) no formato digital 
solicitado. 

5. DOS FORMATOS DOS TRABALHOS

5.1 – Para os trabalhos inscritos nas categorias TV e rádio, a matéria 
e/ou série de reportagem deverá ter de 3 a 5 minutos. 
Para os trabalhos inscritos na categoria impresso, a matéria e/
ou série de reportagem deverá ter, no mínimo, duas laudas (1400 
caracteres por lauda). 

Para os trabalhos inscritos na categoria online, a matéria e /ou 
série de reportagem deverá apresentar além de qualidade editorial 
(texto, desenvolvimento, abordagem e edição), visual, estrutura de 
navegação (links para páginas ou sites correlatos, entre outros), 
recursos audiovisuais e multimídias, criatividade e inovação 
(introdução de novas ideias e conceitos) e serviços e pesquisas de 
interesse do público-alvo. Serão desconsiderados trabalhos que se 
limitem à mera publicação de textos e/ou imagens na Internet, a 
exemplo de “transcrição” de publicações impressas para o meio 
virtual. 

Para a categoria estudante, os trabalhos inscritos de TV e rádio 
deverão ter até 3 minutos; de impresso, até duas laudas (1400 
caracteres por lauda); online, deverá apresentar além de qualidade 
editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição), visual, 
estrutura de navegação (links para páginas ou sites correlatos, entre 
outros), recursos audiovisuais e multimídias, criatividade e inovação 
(introdução de novas ideias e conceitos) e serviços e pesquisas de 
interesse do público-alvo. Serão desconsiderados trabalhos que 
se limitem à mera publicação de textos e/ou imagens na Internet, 
a exemplo de “transcrição” de publicações impressas para o meio 
virtual. 

5.2 – Os trabalhos inscritos na categoria fotojornalismo só precisam 
se adequar ao tema do prêmio, conforme especificado no item dois 
deste regimento – profissional/estudante.

5.3 - As cópias dos trabalhos inscritos no III PRÊMIO SISTEMA 
FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO deverão seguir o seguinte padrão: 
Deverá ser enviado um original da matéria e/ou série de reportagem 
e três cópias.  

6. DO JUGAMENTO DOS TRABALHOS APRESENTADOS

6.1 - Será constituído um júri técnico formado por jornalistas e 
economistas convidados pela coordenação do III PRÊMIO SISTEMA 
FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO. 

6.2 - Caberá à Secretaria Executiva do prêmio, a cargo da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco 
(Fecomércio-PE), homologar as inscrições dos trabalhos apresentados, 
mediante conferência de todos os documentos estabelecidos neste 
regimento, de acordo com a sua aderência ao tema identificado, 
conforme especificado no item dois deste regimento.

6.3 - Só serão julgadas matérias e/ou séries de reportagens associadas 
ao tema descrito no item dois deste regimento. 

6.4 - O julgamento tomará como base os seguintes critérios:

Fidelidade ao tema – A produção jornalística deve, obrigatoriamente, 
ter como foco o tema do III PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE 
JORNALISMO. 

Conteúdo – Análise da riqueza de detalhes, bem como das 
informações básicas e complementares necessárias para sustentação, 
pleno entendimento e interpretação do conteúdo. 

Estrutura de texto – Devem ser observadas as regras gramaticais, de 
concordância verbal e de construção da matéria, de forma a priorizar 
o jornalismo claro, objetivo e, sobretudo, informativo. 

A cada um dos itens acima, cada um dos julgadores deverá conferir 
nota de 0 a 10.

6.5 - A partir das notas atribuídas pelos respectivos jurados, serão 
definidos os vencedores do que trata o item sete, com base na 
média aritmética simples. Caso haja empate entre os concorrentes, 
caberá ao grupo de jurados procederem ao desempate, indicando a 
classificação final, mediante registro de critérios e justificativas que 
levaram ao desempate.

7. DA PREMIAÇÃO

7.1 - As dotações para cada categoria são em valores brutos (antes do 
desconto do Imposto de Renda - IR)

7.2 - Os vencedores das 6 (seis) categorias de mídia citadas no item 
3 deste regulamento, sendo 1 (um) vencedor por categoria, receberão 
de premiação R$ 4.000 (quatro mil reais) cada.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - Os trabalhos inscritos poderão ser objetos de reprodução, no todo 
ou em parte, em iniciativas de responsabilidade dos organizadores 
do III PRÊMIO SISTEMA FECOMÉRCIO PE DE JORNALISMO, tais 
como peças institucionais, onde predomine o caráter informativo/
cultural, com a finalidade de exaltar o trabalho jornalístico, devendo 
o profissional, por ocasião da sua inscrição, autorizar, de forma 
expressa, que a Fecomércio PE poderá reproduzir o trabalho do autor 
em qualquer meio de comunicação, sem o devido pagamento e por 
prazo indeterminado. 

8.3 - O júri é soberano para decidir sobre casos omissos e de sua 
decisão não caberá recurso. 

8.4 - Dúvidas e demais questões referentes ao prêmio podem 
ser encaminhadas para o e-mail lucila.nastassia@fecomercio-pe.
com. A versão on-line do regulamento está disponível no site www.
fecomercio-pe.com.br.


