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REGULAMENTO
CONCURSO DE CONTOS 2012
1.
APRESENTAÇÃO
O presente concurso de contos é promovido pelo SESC Departamento Regional do
Amazonas, e destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, tendo como
objetivo incentivar a criação de textos, escritos em língua portuguesa, na categoria literária
CONTO.
2.
TEMA
Livre
Os trabalhos enviados não poderão ter conteúdo:
a)
Que possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia,
danos materiais ou morais;
b)
Que seja obsceno ou pornográfico;
c)
Que constitua em ofensa à liberdade de crença ou religião;
d)
Que contenha dado ou informação racista ou discriminatória
e)
Que tenha sido produzido por terceiros.
3.

SOBRE AS INSCRIÇÕES:

3.1 As inscrições deverão ser efetuadas a partir do dia 9 de julho a 28 de setembro de 2012.
3.2 Cada concorrente poderá participar com até 2 (DOIS) trabalhos.
3.3 O texto deverá ser inédito, ou seja, nunca ter sido publicado por meio impresso ou
eletrônico.
3.4 O autor não poderá ter nenhum trabalho publicado. Entende-se por publicação o
processo de edição de uma obra literária e sua distribuição em livrarias.
3.5
É vetada a participação de autores selecionados nas edições anteriores deste
Concurso. Assim como de funcionários do SESC e parentes em até 2ºgrau.
3.6
Os originais devem ser enviados em 2 (DUAS) vias e uma cópia em CD, sem
ilustrações. As duas vias deverão ser digitadas em espaço duplo e impresso em papel A4,
em apenas 1 face, obedecendo a seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho
12, estilo normal justificado, na cor preta, espaço entre linhas duplo, margens 2,5.
3.7 A obra enviada deverá ter entre 5 e 6 páginas, no máximo.
3.8 O trabalho deverá ser entregue em envelope lacrado contendo as duas vias e uma
cópia em CD, com folha de rosto onde deverá constar: Título da obra e o pseudônimo do
autor.
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Este envelope, deverá conter um outro lacrado, com os seguintes dados do autor:
Nome
Pseudônimo
Data de nascimento
Título da obra
Identidade e CPF
Endereço completo
Telefone de contato e E-mail
Currículo resumido

3.10 A inscrição no Concurso é válida somente em território nacional

4.
JULGAMENTO
4.1 As obras inscritas serão analisadas por comissão julgadora composta por escritores
e especialistas em literatura.
4.2 Os critérios de avaliação utilizados nas diversas etapas da seleção deverão
considerar:

Criatividade

Originalidade

Competência evidenciada no domínio da Língua Portuguesa
5.

PREMIAÇÃO

5.1 A divulgação do resultado do concurso, indicando os 15(quinze) contos finalistas e
seus respectivos autores, será feita através de e-mail individual ou por telefone.
5.2 A divulgação dos três primeiros colocados, bem como a entrega dos prêmios
ocorrerá em cerimônia previamente indicada.
5.3 Em caso de fraude comprovada, o finalista será excluído automaticamente do
concurso.
5.4 Os prêmios são pessoais e intransferíveis.
5.5 Os participantes concordam em autorizar, por tempo indeterminado, que o SESC
possa fazer uso de seus nomes e imagens, em mídias impressas ou eletrônicas para a
divulgação, sem nenhum ônus para a instituição organizadora do concurso.
6.
PRÊMIOS
6.1 Serão atribuídos prêmios aos 3 (três) melhores contos.
6.2 Os 15 primeiros colocados participarão automaticamente de uma
antologia
literária e diploma de participação;
6.3 O primeiro colocado receberá 20(vinte) exemplares da antologia,
certificado de
participação contendo a classificação e Notebook.
6.4 O segundo colocado receberá 20(vinte) exemplares da antologia, certificado de
participação contendo a classificação e IPOD.
6.5 O terceiro colocado receberá 20(vinte) exemplares da antologia, certificado de
participação contendo a classificação e kit contendo: cem melhores contos de todos os
tempos; os cem melhores contos fantásticos.
7. Informações: SESC Biblioteca - Centro de Atividades 1° Andar - Rua Henrique Martins,
427 - Centro - 2126-9517/ 9518, www.sesc-am.com.br, e-mail:biblioteca@sesc-am.com.br
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Endereço:
Cidade:
CEP:

Estado:
Telefone Comercial:
Telefone Residencial:
Celular:
Comerciário:

Sim (

)

Não (

)

Categoria:
Pseudônimo:
Título do Conto:
R.G.:
C.P.F:
Data de nascimento:
Grau de Instrução:

Termo de Autorização de Imagem e Texto
Cedo, gratuitamente, ao Serviço Social do Comércio, entidade sem fins lucrativos, a utilizar texto,
nome, e imagem para antologia literária em mídias impressas ou eletrônicas na divulgação do
concurso de contos, estando isentos, tanto a instituição quanto o repórter fotográfico e os meios de
comunicação, da violação do direito de propriedade de imagem e texto.
Declaro conhecer e concordar com o regulamento do
Concurso de Contos 2012 bem como aceitar o termo
de cessão de imagem e texto .
Manaus,_____/_______/ 2012

Assinatura

