
O Prêmio Simineral de Comunicação reconhece, 
valoriza e premia o talento de jornalistas, estudantes 
universitários e produtores de conteúdos digitais. A 
premiação é uma iniciativa do Simineral – Sindicato 
das Indústrias Minerais do Estado do Pará, com 
organização da Agência EKO.

A premiação é composta por três áreas: 

• Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo;

• Prêmio Simineral de Conteúdos para Redes Sociais;

• Prêmio Simineral de Conteúdos Empresariais.

1. TEMA GERAL: 

HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

2. CONCEITO: 

O Prêmio Simineral de Comunicação vai abordar, em 
2021, o tema “histórias de transformação”. A ideia é 
que jornalistas e creators produzam conteúdos sobre 
fatos e histórias que marcaram os últimos 15 anos do 
setor mineral no Pará.

A ideia é que esse espaço de tempo sirva para 
ambientar boas narrativas em torno da mineração e 
como ela contribuiu para transformar positivamente 
pessoas e territórios em diversos municípios do 
estado.

A premiação marca, também, os 15 anos do Simineral 
– o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do 
Pará. Queremos que a nossa celebração seja repleta 
de histórias que você pode contar. Escolha um tema e 
conte pra gente!

SUBTEMAS E ABORDAGENS DE CONTEÚDOS

Como sugestão, elencamos alguns subtemas que 
podem ser abordados nas produções de conteúdos:

• Principais fatos da mineração no Pará, nos últimos 
15 anos, que contribuíram para o desenvolvimento do 
Estado;

• História de uma cidade que se desenvolveu com a 
mineração;

• Histórias de pessoas e comunidades transformadas 
positivamente por projetos da mineração no Pará;

• Histórias sobre meio ambiente e sustentabilidade na 
mineração;

• Histórias de projetos de responsabilidade social na 
mineração;

• Histórias que mostrem inovações e tecnologias 
implementadas por mineradoras no Pará;

• Histórias de diversidade e políticas de inclusão em 
mineradoras do Pará;

• A história do Simineral;

• A história de uma pessoa que se transformou através 
da mineração;

• Mineração e cultura no Pará.

3. REGULAMENTO – PRÊMIO SIMINERAL DE 
CONTEÚDOS PARA REDES SOCIAIS

O Prêmio Simineral de Conteúdos para Redes Sociais 
deverá premiar os três melhores trabalhos produzidos 
e veiculados nas redes sociais, com aderência 
ao tema e avaliados dentro dos critérios deste 
regulamento. 

Podem ser inscritos trabalhos publicados nas 
diversas plataformas de Redes Sociais, a exemplo de: 
Instagram, Facebook, Pinterest, Linkedin, Twitter, Tik 
Tok, Youtube, Spotify, Snapchat e Whatsapp.

Os trabalhos podem incluir: vídeos, posts com fotos, 
ilustrações, textos, gifs, áudios, campanhas, entre 
outros formatos aderentes às redes sociais e suas 
diversas ferramentas.

Podem participar desta premiação produtores de 
conteúdo, profissionais ou estudantes, não havendo 
necessidade de formação específica por área.

Podem ser inscritos trabalhos feitos individualmente 
ou em equipe.

Não é permitida a automação ou patrocínio dos posts 
concorrentes.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
INSCRITOS: 

CRIATIVIDADE

O poder criativo do trabalho será avaliado.
A originalidade e pertinência, os recursos, edições, 
narrativas e soluções criativas serão os itens 
observados neste critério. 

RESPEITO À DINÂMICA DAS REDES

Neste momento em que vivemos, comunicar com 
responsabilidade, sem colocar em risco a saúde 
e a vida das pessoas, é fundamental. Portanto, a 
preocupação do criador e as escolhas seguras para 
a produção dos seus conteúdos serão levadas em 
consideração. Além disso, a pertinência e adequação 
do trabalho às redes sociais escolhidas também 
serão avaliadas. 

ENGAJAMENTO

O número de interações orgânicas (é proibida a 
automação e/ou patrocínio dos posts concorrentes) 
também será levado em consideração. A soma de 
likes, comentários, compartilhamentos, salvamentos, 
retweets, favorites, entre outros, até a semana do 
evento, acrescentará pontos ao conteúdo inscrito. Antes 
do início da etapa de julgamento, será solicitada ao 
candidato uma atualização dos números contabilizados 
na postagem.

RELEVÂNCIA E ADERÊNCIA AO TEMA

Os trabalhos inscritos devem estar alinhados ao tema 
geral do Prêmio Simineral 2021, demonstrando ser 
relevante ao público e à temática da premiação. 

Os trabalhos não aderentes ao tema e fora dos padrões 
mínimos dos critérios de avaliação indicados neste 
regulamento poderão ser desclassificados da premiação 
por decisão do júri técnico.

5. INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e devem ocorrer até o 
dia 26/01/22, no hotsite do Prêmio Simineral de 
Comunicação, no endereço www.simineral.org.br.

O participante deverá preencher o formulário de 
inscrição online, no hotsite da Premiação, anexando 
o trabalho e informando o link das publicações que 
serão julgadas.

Os trabalhos podem ser produzidos individualmente 
ou em equipe.

Cada participante pode inscrever um ou mais 
trabalhos, ao limite de três.

As publicações deverão ter sido veiculadas no 
período de 01/01/2021 a 26/01/2022.

Em caso de conteúdos postados em redes efêmeras, 
com duração de 24h, tais como Snapchat e 
Instagram Stories, anexar prints que comprovem a 
publicação e o alcance, além de enviar os arquivos dos 
conteúdos postados (download de vídeos ou fotos). No 
caso do Instagram Stories, a postagem precisa ser 
mantida no espaço “destaque” do perfil do candidato 
concorrente até a data do julgamento.

A soma de likes, comentários, compartilhamentos, 
salvamentos, retweets, favorites, entre outros, até a 
semana do evento, acrescentará pontos ao conteúdo 
inscrito. As estatísticas que só o creator têm acesso 
serão solicitadas no ato da inscrição e, caso ele seja um 
dos finalistas, uma atualização destes números será 
solicitada.

Depois que a inscrição for homologada, o participante 
receberá da coordenação da premiação um e-mail de 
confirmação da inscrição.

6. JULGAMENTO

O julgamento dos trabalhos ocorrerá entre os dias 
27/01/22 a 31/01/22, por júri técnico;

O júri escolherá os três melhores trabalhos inscritos, 
indicando o primeiro, segundo e terceiro lugares;

Não caberá recurso da decisão do júri técnico;

Os trabalhos não aderentes ao tema e fora dos 
padrões mínimos dos critérios de avaliação indicados 
neste regulamento poderão ser desclassificados da 
premiação por decisão do júri técnico;

O Simineral reserva-se o direito de publicar, na 
íntegra ou em parte, todos os trabalhos inscritos e 
premiados em suas redes sociais e demais veículos 
de comunicação.

7. PREMIAÇÃO

O júri técnico irá escolher os três finalistas, indicando 
primeiro, segundo e terceiro lugares;

Os três primeiros colocados serão anunciados no 
evento de premiação, a ocorrer no dia 10/02/22;

Os três primeiros colocados serão homenageados 
com certificado de participação;

Os três primeiros colocados receberão a premiação 
em dinheiro, segundo abaixo: 

• 1º lugar: R$ 5 mil

• 2º lugar: R$ 1.5 mil

• 3º lugar: R$ 1 mil

O valor do prêmio terá desconto de impostos, de acordo 
com a lei;

No caso de trabalhos realizados em equipe, o valor da 
premiação é único para toda a equipe.
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