
 

 

CONCURSO DE POESIA PARA FORMAÇÃO DE UMA  

ANTOLOGIA DE POETAS MACAENSES  

Realização [#e-ditora] 

Com a finalidade de estimular a produção literária local e o intercâmbio entre os 

escritores macaenses com outros escritores locais e regionais, a [#e-ditora] 

institui a chamada que regulamenta o CONCURSO DE POESIA PARA 

FORMAÇÃO DE UMA ANTOLOGIA DE POETAS MACAENSES.  

REGULAMENTO 

1. Poderão participar escritores maiores de 18 anos residentes em Macaé. 

2. O tema é livre e deve ser produzido em língua portuguesa. 

3. Cada interessado pode enviar uma (1) poesia inédita. Entende-se por inédita 

a obra nunca premiada em concursos anteriores e não publicada em livros até 

a data do encerramento das inscrições deste concurso. 

PREMIAÇÃO 

4. Ter a poesia publicada na ANTOLOGIA DE POETAS MACAENSES pela 

[#e-ditora]; 

5. Os selecionados (vencedores) terão descontos na aquisição do livro e 

poderão comprar com preços diferenciados os mesmos em quantidades 

diferenciadas. 

INSCRIÇÕES 

6. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do 

preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE, disponível no site 

www.publiquepelaeditora.wordpress.com, no período de 10 a 24 de setembro 

de 2014 e do envio do comprovante de residência do inscrito para o 

publiquepelaeditora@gmail.com. Informações podem ser obtidas pelo email 

publiquepelaeditora@gmail.com com o título ANTOLOGIA DE POETAS 

MACAENSES no campo ‘assunto’. 

FORMATAÇÃO 

http://www.publiquepelaeditora.wordpress.com/
mailto:publiquepelaeditora@gmail.com
mailto:publiquepelaeditora@gmail.com


7. As obras devem obedecer aos seguintes critérios: formato A4, margens 3cm 

(esquerda e superior) e 2cm (direita e inferior); todas as folhas contadas e 

numeradas no canto superior direito; fonte Times New Roman, corpo 12, 

justificado, espaçamento 1,5, não devendo ultrapassar DUAS laudas de texto. 

O arquivo deve estar em .doc/ Word. 

8. O autor deverá enviar apenas o texto da poesia, sem ilustração indicativa 

para impressão/publicação. 

9. O texto deverá obedecer às regras deste edital, bem como estar em 

conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.  

Parágrafo Único: O autor é responsável pela revisão gramatical do texto 

submetido a este concurso. 

AVALIAÇÃO 

10. As obras serão avaliadas por uma comissão de reconhecida capacidade, 

indicada pela [#e-ditora], cuja decisão será soberana, à qual não cabem 

recursos sobre o resultado do concurso. 

RESULTADO 

11. O resultado será divulgado no site da [#e-ditora] no dia 24 de setembro de 

2014. 

PUBLICAÇÃO 

12. As poesias selecionadas serão publicadas em antologia, em uma edição 

especial da [#e-ditora], que será comercializada sob demanda através do site 

da [#e-ditora].  

13. O autor concorda em ceder os direitos autorais da poesia inscrita para a 

[#e-ditora]. 

14. A antologia poderá também ser publicada em versão digital e 

disponibilizada para leitura e/ou venda e “download” via internet.  

15. O livro será publicado em versão impressa após atingir reserva mínima de 

30 exemplares. 

16. O livro será encomendado (reservado) apenas pelo site da [#e-ditora]. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

16. As inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas. 

17. Menores de 18 anos de idade, e quem não reside em Macaé, não pode 

participar do concurso.  



18. A Comissão Julgadora tem o direito de não selecionar nenhuma das obras 

concorrentes, caso julgue que as mesmas não possuem qualidade ou não se 

enquadre em alguma das premissas deste edital. 

19. É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e 

regularização de toda e qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a 

obra inscrita. 

20. Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua 

publicação na edição especial do concurso nas versões impressa e digital. 

21. Os selecionados concordam com e permitem a divulgação de seu nome e 

imagem para a divulgação do concurso, sem qualquer ônus para os 

realizadores do mesmo. 

22. Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento. 

23. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela [#e-ditora]. 

 

Leonor Pelliccione Bianchi 

Editora de Publicações da [#e-ditora] 

22 9 9903-8733 (Vivo) 

22 9 99221-9865 (Claro) 


