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XIV PRÊMIO DE JORNALISMO JOSÉ CHALUB LEITE 2016 
 

REGULAMENTO 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

O Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite instituído em 2000 pelo Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac), com patrocínio de empresas privadas ou 
estatais, tem por objetivo: 

 
 Estimular o desenvolvimento da imprensa acreana, reconhecendo e premiando os 

melhores trabalhos jornalísticos, desde que os temas abordem aspectos e peculiaridades ligados 
ao Acre; 

 
Homenagear os profissionais que, através de seu trabalho, colaboram com a promoção 

da imprensa acreana; 
 
Reverenciar a memória do jornalista José Chalub Leite, falecido em 1998, que embora 

tenha trabalhado durante 36 anos na imprensa acreana, não teve seu registro profissional 
reconhecido. 

 
O XV Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite será regido pelo presente regulamento, 

cabendo à comissão julgadora a decisão sobre os casos omissos, por consenso ou pelo voto da 
maioria dos jurados. 

 
CATEGORIAS 
O XV Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite tem abrangência no estado do Acre ou produções 
entre filiais e os interessados devem se inscrever nas categorias abaixo, conforme seguintes 
especificações: 
 
CHARGE 
Apresentar 03 (três) cópias, mais exemplares originais da publicação na qual tenha sido veiculado 
o trabalho inscrito. 
 
FOTOGRAFIA 
Apresentar 03 (três) cópias, tamanho 20cm x 30cm originais, em papel fotográfico, mais três 
exemplares da edição na qual tenha sido publicado e, em caso de fotografia digital, 01 (uma) cópia 
em meio digital em formato JPEG e três reproduções em papel fotográfico. 
 
MELHOR IMAGEM CINEMATOGRÁFICA 
Repórter cinematográfico poderá inscrever imagens inéditas de sua autoria, veiculadas em 
reportagens televisivas com duração de dez segundos a um minuto. O autor terá que apresentar 
três cópias em CD.  
 
RÁDIO 
Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ter sido veiculado pelo menos uma vez. Apresentar as 
gravações em 03 (três) Cds. 
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JORNALISMO IMPRESSO 
Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ter sido publicado pelo menos uma vez. Apresentar 07 
(sete) exemplares originais da publicação na qual tenha sido veiculado o trabalho inscrito ou 07 
(sete) cópias da publicação em tamanho original. 
 
TELEJORNALISMO 

 Imagem; 
 Reportagens do noticiário jornalístico diário; 
 Matérias especiais (com tempo máximo de 10 minutos). 
 Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, ter sido veiculado pelo menos uma vez. 

Apresentar DVD. 
 
JORNALISMO ON LINE  
Os trabalhos deverão, obrigatoriamente, estar on line. Na ficha de inscrição devem constar o título 
da matéria e o link da página da internet. Serão julgados os itens: multimídia, interatividade, 
narrativa.   
 
INSCRIÇÕES 
Poderão participar do XV Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite os trabalhos veiculados no 
período de 01 de Janeiro de 2016 a 27 de Janeiro 2017 nos veículos de comunicação de jornalismo 
impresso, telejornalismo e radiojornalismo sediados no Estado do Acre, assinados por jornalistas 
profissionais devidamente registrados no Ministério do Trabalho e Emprego e associados ao 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac), em dia com as suas mensalidades 
sindicais e regularmente inscritas por seus autores no período de 01 de janeiro de 2017 a 27 de 
novembro de 2017. Os textos deverão ser necessariamente em português, assim como a língua 
falada nas peças de rádio e televisão. 
 
As inscrições deverão ser feitas IMPRETERIVELMENTE até o dia 27 de janeiro de 2016, às 12 horas, 
no endereço Avenida Ceará, 1738 – Centro, A/c da Comissão Organizadora do XV Prêmio de 
Jornalismo José Chalub Leite. 
 
Não poderão participar do Prêmio os membros da Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Estado do Acre (Sinjac) e os membros da comissão organizadora. 
 
A autoria dos trabalhos deverá estar sempre autenticada pela assinatura da matéria, pela imagem 
ou pela voz do autor. É obrigatório, na identificação do autor, mencionar o registro profissional no 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Em caso de dúvida sobre a autoria dos trabalhos, fica valendo o critério profissional da assinatura 
impressa, gravada e/ou sonora. No caso da ausência desta, o autor fará acompanhar sua inscrição 
de carta do diretor da redação, ou de quem de direito, reconhecendo a autoria do mesmo. No 
caso de trabalho em equipe, na ficha devem constar os nomes dos autores. 
 
Cada jornalista poderá concorrer com no máximo 04 (quatro) trabalhos em cada categoria. Os 
recortes, reproduções, cópias ou quaisquer outros elementos relativos aos trabalhos concorrentes 
enviados para inscrição não serão devolvidos, ocorrendo o mesmo com o material fotográfico. 
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As inscrições somente serão aceitas quando acompanhadas da ficha de inscrição devidamente 
preenchida, devendo constar de forma legível os dados do concorrente. 
 
RESTRIÇÕES 
Os trabalhos devem se referir a fatos ocorridos em território acreano, que tenham repercussão 
sobre a vida estadual, que representem aspectos relevantes para o meio ambiente, 
desenvolvimento econômico, social, cultural, cientifico e tecnológico, à luz do entendimento da 
Comissão Julgadora. Não serão aceitos trabalhos produzidos para campanha comercial ou eleitoral 
ou realizadas por pessoas sem registro profissional de jornalista. Todas as matérias têm que ser 
inéditas. 
 
Se comissão julgadora identificar fraude em qualquer matéria, automaticamente esta será 
desclassificada. 
 
OBS: Os Jornalistas que por ventura venha publicar a mesma matéria em várias mídias tem que 
fazer opção de escrever em uma categoria.  
 
   
PREMIAÇÃO 
Aos trabalhos indicados pela Comissão Julgadora como vencedores do XV Prêmio de Jornalismo 
José Chalub Leite serão atribuídos os seguintes prêmios: 
 

 Telejornalismo: Estatueta e certificado 

 Jornalismo Impresso: Estatueta e certificado 

 Radio jornalismo: Estatueta e certificado 

 Jornalismo On line: Estatueta e certificado 

 Fotografia: Estatueta e certificado 

 Melhor imagem: Estatueta e certificado 

 Charge: Estatueta e certificado 

 Acadêmico: Estatueta e certificado 
 
Todos os prêmios serão pessoais e intransferíveis, garantindo ao (s) vencedor (es) um troféu, um 
diploma alusivo à premiação. 
 
O sindicato não se responsabiliza pela ausência de identificação de membros envolvidos nas 
produções entre a equipe vencedora do XV Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite. 
 
Na hipótese de trabalhos vencedores com mais de um autor, permanecerá o mesmo direito de 
premiação individual, ou seja, troféu e diplomas únicos, sendo este emitido em nome da equipe 
ou em nome um de seus integrantes, se assim for solicitado, seguido à expressão “e equipe”.  
 
Fica facultada à Comissão Julgadora a concessão de um diploma de menção honrosa, por 
categoria, para os trabalhos que, apesar de apresentarem boa qualidade, não tenham sido 
premiados. 
 
Não serão acatados recursos às decisões da Comissão Julgadora. 
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É de responsabilidade da Comissão Julgadora manter em segredo os resultados até a data da 
entrega do prêmio. 
 
Os resultados só serão divulgados no dia 18 de fevereiro de 2017. 
 
 
Prêmio Universitário  
Prêmio universitário: Estatueta e certificado 
 
O prêmio é voltado a alunos de graduação, regularmente matriculados, em curso superior de 
Comunicação Social de instituições credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC. 
 
O prêmio tem a finalidade de servir de impulso à carreira do estudante em nível superior e 
incentivá-lo à prática do jornalismo com ética.  
 
É permitida a inscrição individual ou em grupos de até 03 (três) universitários. Além dos 
universitários, deve haver a participação de um professor da instituição de ensino dos 
universitários. 
 
Os membros de uma mesma equipe poderão ser de semestres diferentes de uma mesma 
faculdade desde que todos eles atendam às exigências do item primeiro.  
 
Não é permitida participação dos universitários em mais de uma equipe representando a 
instituição onde está matriculado. 
 
O prêmio será exclusivamente Estatueta e certificado, independente do ganhador ser individual ou 
grupo. 
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COMISSÃO JULGADORA 
A Comissão Julgadora será composta por 07 (sete) membros escolhidos pelo Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac), entre jornalistas profissionais devidamente 
registrados no Ministério do Trabalho, pessoas de notório saber e/ ou representatividade social.    
 
Premiação 
O SINJAC concederá Estatueta e Certificado aos vencedores de cada categoria, conforme 
divulgados pela Comissão Organizadora. 
 
 
Comissão Organizadora 
A Comissão Organizadora, formada por profissionais ligados ao SINJAC, é responsável pela 
coordenação do XV Prêmio Chalub Leite de Jornalismo. 
 
Comissão de Pré-Seleção 
A Comissão de Pré-Seleção é constituída por cinco jornalistas, com a função de analisar os 
trabalhos inscritos para certificação, comprovação de autoria e de qualidade técnica. 
 
 
Disposições Finais 
Não poderão participar do XV Prêmio Chalub Leite de Jornalismo 
• Membros das comissões do prêmio. 
• Pessoas que não tenham formação acadêmica em Comunicação Social - Jornalismo e que não 
possuam registro profissional na referida área. 
 
Todos os trabalhos enviados ao concurso poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em 
publicações, programas e eventos de caráter educativo ou cultural, ou de divulgação da 
promotora do concurso, independentemente de qualquer remuneração, autorização ou licença de 
seus autores que, para os fins acima descritos, cedem todos os seus direitos autorais à promotora 
do concurso, sem qualquer tipo de compensação ou indenização, assegurada a menção da autoria 
e do veículo. 
A promotora do concurso não devolverá os trabalhos inscritos. 
Os trabalhos que não atenderem as exigências deste regulamento serão automaticamente 
desclassificados. 
 

Rio Branco, 12 de dezembro de 2016. 
 

 
VICTOR AUGUSTO NOGUEIRA DE FARIAS 

Presidente SINJAC 

Triênio 2014/2016 
 


