
I CONCURSO DE CONTOS CIDADE DE ERECHIM 

REGULAMENTO 

 1. DO OBJETIVO 

1.1  O Concurso  de  Contos  Cidade  de  Erechim,  promovido  pela  Secretaria  Municipal  de

Cultura, Esporte e Turismo de Erechim visa revelar talentos na arte da escrita, bem como

estimular o hábito pela leitura e realizar a discussão da temática proposta, por meio da seleção

de contos inéditos,  escritos em língua portuguesa,  por escritores residentes em Erechim e

Região. O Concurso compõe a programação oficial da 22ª Feira do Livro de Erechim.

2. DO TEMA 

2.1 O tema do concurso é: “Lembranças do meu Erechim”

3.DAS CATEGORIAS

3.1 Categoria Infantil: para concorrentes de até 11 anos de idade, até o último dia da inscrição;

3.2  Categoria  Juvenil:  para  concorrentes  de  12  a  18  anos  de  idade,  até  o  último  dia  da

inscrição;

3.3 Categoria Adulta: para concorrentes a partir de 19 anos de idade.

 4 DA INSCRIÇÃO E ENVIO DO TEXTO 

4.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 24 setembro de 2021 à 20 de

outubro de 2021. Deverão ser realizadas através do e-mail:concursocultural  @erechim.gov.br  

mediante envio do formulário de inscrição, do termo de cessão de Direitos Autorais envio do

texto em formato de PDF-A. 

4.2 Cada autor poderá inscrever um conto com no mínimo 900 e no máximo 1500 palavras.

4.3 Em caso de envio de dois ou mais contos de um mesmo autor, apenas o último envio (data

mais recente) será avaliado. 

4.4 Contos enviados fora do prazo não serão avaliados. 

4.5 Contos que não atendam o tema proposto pelo concurso, não serão avaliados.

 5. DA APRESENTAÇÃO DA OBRA 



5.1. A obra deve ser escrita em língua portuguesa respeitando os critérios do gênero literário

Conto. 

5.2 O texto inscrito deverá ser inédito. 

5.3. A temática é: “Lembranças do meu Erechim”. 

5.4 A obra deverá ser identificada somente com o título. 

5.5 O nome do autor deverá constar apenas na ficha de inscrição e no termo de cessão de

Direitos Autorais acompanhado do título do texto. 

5.6 Os trabalhos deverão atender às seguintes normas de digitação: 

* Tipo de Fonte: Arial 12 

* Espaçamento entre linhas: 1,5 

* Alinhamento: Justificado

* Margens: superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm. 

5.7 O texto deve, obrigatoriamente, ser enviado em formato PDF-A, sendo desclassificados os

documentos que vierem em outro formato.

6. DO JULGAMENTO E SELEÇÃO 

 6.1 A avaliação dos trabalhos será realizada por comissão julgadora composta por cinco

membros ligados à área literária, artística e/ou cultural, a qual será soberana em suas decisões,

não cabendo recurso sobre o resultado final. 

6.2 Serão selecionados os três primeiros colocados. 

6.3 Poderá ser concedido título de “MENÇÃO HONROSA” à autores e suas obras conforme

critérios estabelecidos pela Comissão julgadora.

6.4 Serão observados na análise dos contos o atendimento às normas e objetivo do concurso.

Além  disso,  será  analisada  a  criatividade,  a  estrutura,  coerência,  coesão,  adequação  da

linguagem própria do gênero.

6.5 A Comissão Avaliadora será composta por cinco membros:

Diretor(a) de Cultura e Turismo de Erechim (Presidente)

Coordenador do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font

Bibliotecária da Biblioteca Pública Gladstone Osório Mársico de Erechim

Representante da Academia Erechinense de Letras

Representante do Conselho Municipal de Políticas Culturais



7. DO RESULTADO 

7.1  O  resultado  do  concurso  literário  será  divulgado  no  site  da  Prefeitura  de  Erechim

(www.pmerechim.rs.gov.br) e demais canais de comunicação oficiais. 

7.2 A comissão julgadora se reserva ao direito de adiar o anúncio do resultado deste concurso

e, caso isso ocorra, a nova data também será divulgada no site da Prefeitura de Erechim e nos

demais meios de comunicação do Município. 

 8. DA PREMIAÇÃO 

 8.1  Os  autores  dos  três  primeiros  contos  selecionados  como vencedores  deste  concurso

receberão  como  premiação,  certificados  e  terão  seus  contos  publicados  nas  redes  sociais

oficiais  da  Prefeitura  Municipal  de  Erechim  e  nos  demais  meios  de  comunicação  do

município. 

8.2 Os 05 (cinco) primeiros colocados do concurso receberão Certificado de Participação. 

8.3 Os textos selecionados serão premiados no dia 30 de outubro de 2021 durante a Cerimônia

de Encerramento da 22ª Feira do Livro de Erechim

 9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Entende-se por inédita a obra literária não publicada, seja em meio impresso, digital ou

qualquer outro meio. 

9.2 Fica vedada a  participação de familiares  dos  membros da comissão Organizadora,  da

Comissão  Julgadora  do  concurso  e  de  servidores  vinculados  à  Secretaria  Municipal  de

Cultura, Esporte e Turismo. 

9.3 A comissão  organizadora  tem autonomia para  resolver  questões  não contempladas  no

regulamento, o qual passa a ser considerado aceito pelo participante no ato da inscrição.

Erechim, 24 de setembro de 2021

Gabriela Dalbosco

Diretora de Cultura e Turismo

Presidente da Comissão Organizadora



ANEXO I - Ficha de Inscrição

Pelo presente instrumento,  _____________________________________________________

(nome do(a) cedente), brasileiro(a), ______________(estado civil), _____________________

(profissão),  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  nº  ____________________,  CPF

nº______________________,  domiciliado(a)  na

__________________________________________________________, na condição legal de

autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores de 18

anos)  sobre  a  crônica  intitulada _______________________________________,  solicito  à

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, sediada na Av. Pedro Pinto de Souza nº

100 -  Centro,  Erechim - RS, CEP 9970096 a minha inscrição ao  I Concurso de Contos

Cidade de Erechim, estabelecido pelo presente regulamento.

Declaro estar ciente e estou de acordo com dos termos do respectivo edital.

Erechim, ________ de _________________ de 2021.

____________________________________________

Assinatura

Autor da obra e detentor dos direitos autorais

____________________________________________

Assinatura

Representante legal (para menores de 18 anos)



ANEXO II - Termo de Cessão dos Direitos Autorais

Pelo presente instrumento,  _____________________________________________________

(nome do(a) cedente), brasileiro(a), ______________(estado civil), _____________________

(profissão),  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  nº  ____________________,  CPF

nº______________________,  domiciliado(a)  na

__________________________________________________________, na condição legal de

autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores de 18

anos) sobre a crônica intitulada _______________________________________, decide pelo

presente Termo de Cessão de Direitos Autorais, em ceder à Secretaria Municipal de Cultura,

Esporte e Turismo, sediada na Av. Pedro Pinto de Souza nº 100 - Centro, Erechim - RS, CEP

9970096, os direitos patrimoniais e de autor referente à obra criação supramencionada, com

fundamento na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais),

para a finalidade de divulgação e publicação sem qualquer benefício financeiro ao cedente.

Erechim, ________ de _________________ de 2021.

____________________________________________

Assinatura

Autor da obra e detentor dos direitos autorais

____________________________________________

Assinatura

Representante legal (para menores de 18 anos)


