
4.9 - Número de matérias inscritas - Cada autor pode inscrever no máximo 3 (três) trabalhos, independente da 
categoria, sendo que poderá ser premiado uma única vez. Deve ser utilizada uma ficha para cada matéria a ser 
inscrita, exceto as que constituírem a série de reportagens. 

4.10 - Inscrições para trabalhos com mais de um autor - A ficha de inscrição do material jornalístico de autoria 
coletiva deverá trazer os nomes dos profissionais que colaboraram na execução da mesma, devendo ser 
assinada por um dos autores da matéria, que se responsabilizará pela origem e autenticidade do material 
inscrito, bem como pela autoria indicada e pela autorização necessária para a inscrição no Prêmio Ocepar de 
Jornalismo de todos os autores da obra. 

4.10.1 - Premiação de trabalhos com mais de um autor - O prêmio será concedido aos autores indicados na 
ficha de inscrição e entregue, no dia do evento de premiação, exclusivamente ao responsável pela inscrição. 
Não caberá à Comissão Organizadora do Prêmio Ocepar de Jornalismo qualquer responsabilidade na divisão 
do prêmio em dinheiro entre os autores da matéria. 

4.11 - Prazo de inscrição - A inscrição deve ser efetuada até o dia 01 de julho de 2019, sendo esta a data limite 
da postagem nos correios.

4.12 - Envio do material inscrito - As fichas de inscrição deverão ser acompanhadas de cópias, sendo pelo 
menos uma original, no caso das matérias impressas.  Ver detalhes nos itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

4.13 - Envio do material audiovisual - As matérias veiculadas em rádio deverão ser apresentadas em 2 (duas) 
cópias em CD/pen-drive. No caso da categoria Telejornalismo, deverão ser encaminhadas 2 (duas) cópias da 
matéria em DVD/pen-drive.  Ver detalhes nos itens 5.2 e 5.3.

4.14 - Inscrição - As inscrições deverão ser feitas em ficha própria (anexa a este folder) ou deverá ser impressa 
através do portal www.paranacooperativo.coop.br e encaminhada à Comissão Organizadora do Prêmio 
Ocepar de Jornalismo. O material jornalístico que concorrerá ao 13º Prêmio Ocepar de Jornalismo deve ser 
enviado pelo correio com a data da postagem até 01 de julho de 2019, para o endereço:

4.14 - Pessoalmente - O envelope com os trabalhos também poderão ser entregues pessoalmente na recepção 
do Sistema Ocepar, no endereço acima, em horário comercial, devidamente lacrado e identificado. Na 
oportunidade, será feito o protocolo com a data e horário da entrega. Vale também como data final de entrega 
01 de julho de 2019

IMPORTANTE: Na frente do envelope deve constar “Prêmio Ocepar de Jornalismo” e a categoria na qual o 
trabalho será inscrito.

4.16 - Confirmação da inscrição - A Comissão Organizadora do Prêmio Ocepar de Jornalismo - 13ª edição 
confirmará o recebimento da inscrição, por meio de correspondência eletrônica ao remetente. As dúvidas 
poderão ser esclarecidas pelo e-mail: jornalismo@sistemaocepar.coop.br ou pelo telefone (41) 3200-1150.

4.17 - Devolução - Os trabalhos inscritos não serão devolvidos aos seus autores, em hipótese alguma. 

4.18 - Autoria - As matérias deverão ser assinadas ou ter o(s) nome(s) de seus autores constantes da locução 

13º PRÊMIO OCEPAR DE JORNALISMO
Av. Cândido de Abreu, 501 – Centro Cívico
CEP 80530-000 – Curitiba – Paraná

DADOS DO VEÍCULO

Tipo de matéria:  (     ) única   (     ) série   (     ) tempo/minutos (rádio/TV)

Tipo de inscrição:  (     ) coletiva    (     ) individual 

Categoria:  (     ) Jornalismo
 (     ) Radiojornalismo

 (     ) Telejornalismo 
 (     ) Mídia Cooperativa

 (     ) Prêmio Especial Crédito 
 (     ) Prêmio Especial Unimed

DADOS PESSOAIS

CO-AUTOR(ES)

AUTOR PRINCIPAL

Data da publicação ou veiculação:             /           /             .

Anexos obrigatórios por categoria:

(    ) Atestado de autoria (para matérias não assinadas)
(    ) 1 original e 4 cópias de matéria em revista / jornal

(    ) 2 cópias em CD/pen-drive de matérias veiculada em rádio
(    ) 2 cópias em DVD/pen-drive de matérias veiculada em TV

Título da matéria:

Nome do veículo:

Nome:

E-mail:
E-mail adicional:

Endereço:
Registro profissional: 
CPF: RG: PIS/Pasep:

Nome:
CPF: RG: PIS/Pasep:

Nome:
CPF: RG: PIS/Pasep:

CEP: Cidade/Estado: Telefone:

FICHA DE INSCRIÇÃO
Preencher e enviar juntamente com o material a ser inscrito para 13º Prêmio Ocepar de Jornalismo - Av. Cândido 
de Abreu, 501 - Centro Cívico CEP 80530-000 - Curitiba - Paraná 

Declaro que as informações acima são verdadeiras, que estou legalmente apto a participar do concurso e aceito 
me submeter às disposições do regulamento. 


