26º CONCURSO LITERÁRIO DE POESIA & PROSA DA ACADEMIA DE
LETRAS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Edição 2018
PATRONO:
Acadêmico ANTÔNIO DE PÁDUA BARROS
OBJETIVOS:
Revelar trabalhos em poesia e prosa, inéditos; aprimorar o gosto pela arte literária e incentivar a
escrita.
CATEGORIAS:
++ Poesia - Prêmio Emílio Lansac Toha
++ Prosa - Prêmio Fábio de Carvalho Noronha
++ PRÊMIO ESPECIAL 3ª Idade – Prêmio Otávio Pereira Leite
CONCORRENTES:
Podem se inscrever todos os interessados, em ambas as categorias, COM APENAS UM TRABALHO
EM CADA CATEGORIA.
Cada trabalho deverá ser digitado em espaço 1,5, fonte Arial 12, no máximo em três folhas
tamanho A4.
O tema é livre, sendo exigido texto inédito.
O concurso, vedado aos membros da Academia de Letras de São João da Boa Vista, envolverá
CINCO FAIXAS ETÁRIAS, a saber:
++ ATÉ 12 ANOS;
++ DE 13 A 18 ANOS;
++ DE 19 A 39 ANOS;
++ DE 40 A 59 ANOS;
++ MAIORES DE 60 ANOS
INSCRIÇÕES:
Os trabalhos deverão ser enviados somente via internet, pelo e-mail: concursoalsjbv@gmail.com
FORMA DE ENVIO:
Enviar o trabalho em arquivo de texto anexado à mensagem eletrônica, com título, pseudônimo,
respeitando as orientações de espaço e formatação, número de folhas e fonte.
No corpo do e-mail deverão constar obrigatoriamente os seguintes dados:
++ nome completo
++ pseudônimo
++ idade
++ endereço completo (com CEP)

++ telefone
++ e-mail
DATA DE ENTREGA DOS TRABALHOS:
O prazo para a entrega dos trabalhos será de 20 de março a 31 de maio de 2018.
JULGAMENTO:
Será realizado entre os dias 1º de junho a 30 de julho de 2018, pela Comissão Julgadora definida
pela Academia de Letras de São João da Boa Vista.
PREMIAÇÃO:
Os três primeiros classificados, de cada categoria, terão seus trabalhos publicados numa
Antologia patrocinada pela Academia de Letras. E, após a premiação, os textos classificados
poderão fazer parte do site da Academia de Letras de São João da Boa Vista.
Os trabalhos de cada gênero serão classificados até o terceiro lugar, sendo que os primeiros
classificados em cada categoria receberão Diploma com suas classificações e TRÊS Antologias
contendo as obras premiadas.
Os segundos classificados de cada gênero receberão Diploma com suas classificações e DUAS
Antologias contendo as obras premiadas.
Os terceiros classificados de cada gênero receberão Diploma de Classificação e UMA Antologia
contendo as obras premiadas.
A solenidade de premiação acontecerá em data a ser definida, ocasião em que os premiados
serão convidados à reunião ordinária da Academia de Letras de São João da Boa Vista.
Não serão expedidos certificados de participação aos demais concorrentes.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. Entende-se por trabalho inédito o não publicado/postado em qualquer tribuna física ou
eletrônica.
2. Eventuais casos não previstos no Edital serão inapelavelmente dirimidos pela Comissão
Julgadora do Concurso.

Concorra! Compartilhe! Divulgue!

