
   
 

 

 

V Prêmio AMRIGS de Jornalismo 

REGULAMENTO 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 – Conceitos  

O Prêmio AMRIGS de Jornalismo, quinta edição, é uma iniciativa da Associação Médica do Rio 

Grande do Sul, com o apoio do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e da Associação 

Riograndense de Imprensa. Ele tem o objetivo de reconhecer e estimular jornalistas e veículos de 

comunicação a produzir trabalhos jornalísticos que contemplem a qualificação dos profissionais 

da saúde, avanços científicos, além da adoção de hábitos de vida que possam contribuir para a 

qualidade de vida da comunidade gaúcha.  

1.2 – Missão 

Esta iniciativa vai ao encontro da missão da AMRIGS: “Promover e disseminar conhecimento, 

influenciando na melhoria da saúde, das condições sociais, políticas e econômicas dos 

associados e da população em geral por meio de ações educativas, culturais e de 

responsabilidade social”. 

1.3 – Periodicidade 

O Prêmio AMRIGS de Jornalismo encontra-se em sua quinta edição e será concedido 
anualmente. 

1.4 – Aprimoramento 

A AMRIGS poderá, a cada nova edição, efetuar alterações nas categorias de premiação, bem 
como introduzir mudanças no regulamento, a fim de aprimorar esta iniciativa. 

1.5 – Abrangência 

O Prêmio AMRIGS de Jornalismo premiará matérias publicadas/veiculadas em todo Rio Grande 
do Sul, com conteúdos que estejam adequados a este Regulamento. 

1.6 - Exigências 

Serão aceitos apenas os trabalhos realizados por profissionais com registro profissional de 
jornalista. Exige-se também que os profissionais estejam em atividade no Rio Grande do Sul e 
que as publicações tenham sido em veículos impressos com circulação regular ou em veículos 
eletrônicos em funcionamento no Estado e afiliados às entidades representativas: Associação 
Riograndense de Imprensa (ARI); Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert); Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) 
e Sindicato dos Jornalistas do RS. 

 



   
 

 

2. CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO E PRÊMIOS 

Em sua 5ª Edição, o Prêmio AMRIGS de Jornalismo distribuirá os seguintes prêmios para as 
respectivas categorias:  

Televisão: 1º lugar (R$ 1.500,00 + Troféu e Certificado), 2º lugar (Certificado), 3º lugar 
(Certificado); 

Rádio: 1º lugar (R$ 1.500,00 + Troféu e Certificado), 2º lugar (Certificado), 3º lugar (Certificado); 

Mídia Impressa (Jornal e Revista): 1º lugar (R$ 1.500,00 + Troféu e Certificado), 2º lugar 
(Certificado), 3º lugar (Certificado); 

2.1 - Categorias vinculadas à inscrição 

As categorias devem seguir as exigências do item 1.6, acima descritas. Para as matérias 
impressas são exigidas três cópias. Podem ser xerografadas, desde que estejam acompanhadas 
do exemplar original. Nas categorias Rádio e TV, os trabalhos devem ser gravados em CD-R e 
DVD, claramente identificados, com a transmissão comprovada pelo responsável do setor e 
emissora. Devem ainda ser acompanhados de uma sinopse escrita, com data e horário da 
veiculação e a duração da reportagem. 

2.2 – Mídia Impressa 

Poderão concorrer nesta categoria as matérias, os suplementos e os encartes que não sejam 
distribuídos separadamente, por meio de assinatura ou por venda em banca. 

2.3 – Televisão 

Serão aceitos trabalhos veiculados na TV aberta e nos canais de TV por assinatura, desde que 
tenham sido realizados exclusivamente pelo núcleo de jornalismo das emissoras. Não serão 
aceitas matérias editadas ou montadas especialmente para o Prêmio AMRIGS de Jornalismo. 

2.4 – Rádio 

Poderão concorrer somente as emissoras de rádio legalizadas. Serão aceitas apenas matérias 
produzidas pelo núcleo de jornalismo das emissoras. Não serão aceitas matérias editadas ou 
montadas especialmente para o Prêmio AMRIGS de Jornalismo. 

 

3. INSCRIÇÕES  

3.1 - Instruções básicas 

As inscrições deverão ser feitas em ficha própria, que deverá ser impressa diretamente do site 
www.amrigs.org.br e encaminhada à Comissão Organizadora do Prêmio AMRIGS de Jornalismo 
– 3ª edição, situada na Av. Ipiranga, n° 5311 - Bairro Partenon - Porto Alegre/RS - CEP: 90610-
001 juntamente com o material jornalístico que concorrerá ao Prêmio AMRIGS de Jornalismo. 

A AMRIGS confirmará o recebimento da inscrição, por meio de correspondência eletrônica ou 
impressa ao remetente. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail 
premio@amrigs.org.br, ou pelos telefones (51) 3014.2060/3014.2014. 

http://www.amrigs.org.br/
mailto:premio@amrigs.org.br


   
 

 

No caso de trabalho em equipe (com mais de dois autores), em qualquer categoria, deve ser 
inscrito em nome de uma só pessoa, mas a relação completa do grupo deverá constar na ficha de 
inscrição. O valor da premiação será por trabalho inscrito e não por autores. 

3.2 - Inscrição de uma matéria única 

Cada matéria deverá ser inscrita acompanhada de sua respectiva Ficha de Inscrição em sua 
categoria específica. 

3.3 - Inscrição de série de matérias 

A Comissão Organizadora define como série de matérias as reportagens sobre um mesmo tema 
(e/ou desdobramentos desse tema) publicadas durante determinado intervalo de tempo. A série 
deverá ser inscrita acompanhada de uma única ficha de inscrição. 

3.4 - Número de matérias inscritas 

Cada autor poderá se inscrever quantas vezes quiser desde que utilize uma ficha para cada 
matéria inscrita, exceto as que constituírem a série de reportagens descritas no item 4.3. 

3.5 - Inscrições coletivas 

No caso de inscrição coletiva, deverão constar na matéria os nomes dos profissionais que 
efetivamente colaboraram na execução da mesma, de forma que a autoria seja integral e 
corretamente conhecida. A Ficha de Inscrição deverá ser assinada por um dos autores da 
matéria, que se responsabilizará pela boa origem e autenticidade do material inscrito, bem como 
pela autoria indicada e pela autorização necessária para a inscrição no Prêmio AMRIGS de 
Jornalismo de todos os autores da obra. 

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 a AMRIGS 
qualquer responsabilidade na divisão do prêmio em dinheiro entre os autores da matéria. 

3.6 - Prazo de inscrição 

Na 5ª Edição do Prêmio AMRIGS de Jornalismo poderão ser inscritas matérias publicadas ou 
veiculadas em jornais, TVs e rádios durante o período de 1° de janeiro de 2014 a 15 de junho de 
2015. O prazo das inscrições tem inicio em 19/05/2015 e encerrará em 20/09/2015. 

Para fins de aceitação de inscrições feitas por meio dos serviços postais será considerada como 
data limite de postagem: 20/09/2015. 

3.7 - Material 

As fichas de inscrição deverão ser acompanhadas de 1 (um) original, no caso das matérias 
impressas, conforme descrito no item 2.1 - Categorias vinculadas à inscrição. As matérias 
veiculadas em rádio deverão ser apresentadas em 1 (uma) cópia em CD, conforme descrito no 
item 2.1 - Categorias vinculadas à inscrição. No caso da categoria TV, deverá ser encaminhada 1 
(uma) cópia da matéria em DVD, conforme descrito no item 2.1 - Categorias vinculadas à 
inscrição. 

3.8 – Devolução 

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



   
 

 

3.9 – Autoria 

As matérias deverão ser assinadas ou ter o(s) nome(s) de seus autores constantes da locução 
(no caso de rádio) ou do Gerador de Caracteres (GC), no caso de TV. As não assinadas ou 
assinadas com pseudônimo deverão ter sua autoria atestada pela chefia de redação ou pelo 
editor, em carta anexa à ficha de inscrição. 

3.10 – Idioma 

Serão aceitas apenas as inscrições de trabalhos em língua portuguesa, de autoria de 
profissionais brasileiros e publicados ou transmitidos por veículos de comunicação do Rio Grande 
do Sul, conforme descrito no item 1.5 – Abrangência e 1.6 – Exigências. 

3.11 – Direitos 

O(s) autor(es) concederá(ão) à AMRIGS, em seu(s) próprio(s) nome(s), e no caso de inscrição de 
obra coletiva, em nome de todos os inscritos, o direito de reproduzir ou permitir a reprodução por 
terceiros da(s) obra(s) inscrita(s), no todo ou em parte, em qualquer meio ou forma, bem como 
sua imagem, em qualquer parte do território nacional, por tempo indeterminado, sempre que tal 
reprodução tenha por objetivo divulgar o evento ou a premiação ocorrida, bem como as atividades 
realizadas pela AMRIGS no âmbito da consecução de seus objetivos. O(s) autor (es) aceitará(ão) 
expressamente, no ato da inscrição, que em relação à licença outorgada, nenhuma remuneração 
lhe(s) será devida, em nenhum tempo e sob qualquer pretexto, não havendo necessidade de 
nenhuma outra autorização formal do(s) autor(es) para que AMRIGS utilize sua imagem e dos 
demais autores, bem como a(s) referida(s) obra(s), dentro dos limites especificados neste 
Regulamento. 

3.12 – Aceite 

O(s) profissional(is) inscrito(s) aceita(m), em todas as suas condições, o presente Regulamento. 
Aceita(m) também as decisões que vierem a ser tomadas pela Comissão Julgadora do Prêmio 
AMRIGS de Jornalismo, reconhecendo a sua soberania. 

3.13 – Informações 

Não serão consideradas informações posteriores às constantes no ato da inscrição, exceto se 
houver necessidade de esclarecimentos sobre o(s) trabalho(s) inscrito(s) que porventura venham 
a ser solicitadas pela comissão julgadora. Nesses casos, o(s) autor(es) ou sua(s) chefia(s) 
deverão enviar carta-resposta à comissão solicitante, obrigatoriamente por intermédio da 
coordenação técnica do V Prêmio AMRIGS de Jornalismo. 

 

4 - CRITÉRIOS 

Alguns critérios serão observados no V Prêmio AMRIGS de Jornalismo, para que as matérias 
possam ser selecionadas e submetidas à Comissão Julgadora e posteriormente à Comissão 
Científica. 

4.1 – Jornalísticos 

As matérias devem apresentar: contextualização, fontes fidedignas e informações médicas 
comprovadas cientificamente. Também será considerada a qualidade do texto e da edição. 



   
 

 

4.2 - Tratamento  

As fontes e personagens constantes da matéria deverão ser tratadas com respeito e dignidade. 
Não serão selecionadas as matérias sensacionalistas e elaboradas com o objetivo único de atrair 
leitores ou telespectadores e que não tragam informações sobre saúde. 

4.3 - Informações médicas 

As matérias que apresentarem informações médicas incorretas serão automaticamente 
desclassificadas. 

 

5. SELEÇÃO E JULGAMENTO 

O processo de escolha das matérias finalistas e das matérias vencedoras ficará a cargo da 
Comissão Julgadora. 

5.1 Composição 

A Comissão Julgadora será composta por até 8 (oito membros) membros, sendo assim integrada 
(representantes do núcleo de comunicação da AMRIGS, assessoria de imprensa e entidades da 
classe jornalística no RS). 

5.2 - Atribuições e Julgamento 

Caberá à Comissão Julgadora eleger o melhor trabalho em cada categoria. 

5.3 - Julgamento 

A Comissão Julgadora indicará, por meio de voto, os vencedores de cada uma das 5 (cinco) 
categorias que requerem inscrição do(s) autor(es). 

A Comissão Julgadora poderá decidir por não premiar uma ou mais categorias se considerar que 
os trabalhos inscritos não atenderam aos objetivos ou critérios do V Prêmio AMRIGS de 
Jornalismo.  

5.4 - Resultado parcial 

Para a 5ª Edição deste Prêmio, o resultado da seleção das 3 (três) finalistas de cada categoria 
será comunicado pela AMRIGS na data do evento de premiação, a ser publicada no site oficial da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul. 

5.5 - Resultado final 

O resultado das matérias vencedoras, por categoria, será comunicado em evento comemorativo 
que marcará a entrega da premiação. Serão anunciadas apenas as matérias classificadas em 
primeiro lugar (por categoria) e que receberão prêmio em dinheiro. As demais finalistas serão 
citadas e receberão troféu do Prêmio AMRIGS de Jornalismo e certificado. 

 

 

 



   
 

 

6. ENTREGA DA PREMIAÇÃO E DESVINCULAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DA MATÉRIA. 

No caso de desvinculação do profissional da empresa de comunicação a que pertencia ao tempo 

da realização da matéria, pertencerá, exclusivamente, e sem qualquer direito autoral 

remanescente, à empresa a quem o profissional representava. 

O mesmo critério e idêntico procedimento se darão quando se tratar de trabalho coletivo, item 3.5 

– Inscrições Coletivas, deste Regulamento, em relação ao(s) profissional(is) desligado(s) da 

empresa vinculada, permanecendo todos os demais direitos aos profissionais responsáveis pela 

matéria coletiva que nela permanecerem. 

 

7. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 

 

8. DATA DA PREMIAÇÃO 

A entrega dos prêmios e certificados será realizada em outubro, durante a Semana do Médico 
2015. 

 


