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CHAMADA PARA O PRIMEIRO CONCURSO DE 

LITERATURA DE FLORIANO - PI 

1º Concurso de Literatura – MÃO AMIGA 

INCRIÇÕES ATÉ 30 DE JULHO 

 

1. Introdução 

 

A criação literária é um enriquecimento para a vida de todos. 

Especialmente autor e leitor. O 1º Concurso de Literatura do Projeto 

MÃO AMIGA propõe a todos o envolvimento na criação literária 

como forma de incentivo à leitura e à produção.  

O Projeto MÃO AMIGA é uma iniciativa paralela do curso de 

Licenciatura em Letras/ Português da Uespi em geral, 

nomeadamente em 2017, versão Floriano, sob a Orientação do Prof. 

Dr. Leonardo de Matos Coe Soares.  
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1. Definição de Categorias e Modalidades 

 

Modalidades: 

• Prosa: Conto ou Crônica; 

• Poesia; 

Categorias: 

 Alunos da UESPI; 

 Público geral. 

 

2. Condições de participação 

 

A submissão de trabalhos o concurso implica na aceitação das 

condições aqui estabelecidas. Cada participante poderá inscrever 

apenas um texto (poesia, conto ou crônica), inédito e de sua própria 

autoria. 
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A publicação em blogs pessoais não invalida o ineditismo, 

porém a publicação em livros, jornais e ou antologias quaisquer, bem 

como a inscrição simultânea em outro concurso similar, invalidam a 

inscrição.  

A participação no concurso é livre para autores de todas as 

idades, nacionalidades e localização, sem qualquer restrição. 

Os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa. Com a 

devida citação de autoria, os participantes autorizam os 

organizadores a fazerem uso dos trabalhos apresentados, por tempo 

indeterminado, exclusivamente para os fins de promoção deste 

concurso e do projeto MÃO AMIGA.  

Assim como autorizam a publicação dos trabalhos premiados 

em uma antologia digital, que será disponibilizada, gratuitamente, 

através do BLOG do projeto e em outros meios virtuais e físicos. 

Fica vedada a participação de pessoas do corpo de jurados.  
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3. Temas 

• O concurso tem temática aberta.  

4. Inscrição 

Os trabalhos deverão ser inscritos, exclusivamente, pela 

internet, pedindo ficha de inscrição inicial, por e-mail, para 

nheaeventos@gmail.com a partir do dia 29 de Maio de 2017.  

A SEGUIR, a ficha de inscrição será enviada, para posterior 

preenchimento por parte do candidato. O texto literário que será 

avaliado no concurso público deverá ser anexado em outro e–mail de 

retorno da ficha de inscrição. 

Também deverá ser enviado no e-mail o comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 34,00 por 

transferência bancária para as contas:  
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BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 20-5 e CONTA: 101030-1 ou 

BANCO BRADESCO: AGÊNCIA: 0971 e CONTA: 6070-4 

NÚCLEO DE HUMANIDADES E ESTUDOS AVANÇADOS 

TITULAR: Leonardo de Matos Coe Soares 

 

• O prazo para inscrição dos trabalhos encerra-se no dia 30 de 

JULHO de 2017. Não serão aceitas inscrições fora desse modelo.  

• O texto enviado deverá estar salvo em formato Word. 

6. Seleção e julgamento 

• Os textos serão avaliados por uma comissão julgadora 

composta por membro AD HOC ou da cidade de Floriano. 

• Os melhores trabalhos serão classificados até o 7º lugar em 

cada uma das Modalidades e Categorias. 

• A premiação incluirá uma menção honrosa em cada categoria.  

• O prazo para a decisão da comissão julgadora vai até 25 de 

SETEMBRO de 2017. 
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• A decisão da comissão julgadora é irrecorrível. 

DEPENDENDO da quantidade de inscritos, poderá ser publicado 

um livro em formado de papel com Editora em São Paulo. A Editora 

já está relacionada pelo NHEA – Núcleo de Humanidades e Estudos 

Avançados. 

7. Premiação e Divulgação 

• Todos os inscritos, independente de classificação, receberão 

certificado de participação no Concurso que será enviada por e-mail 

após o término do Concurso.  

• Cada classificado, aluno da UESPI ou concorrente externo, 

receberá, como prêmio: Troféus ou placas personalizados para 

primeiro e segundo lugares em cada Modalidade (conto, crônica e 

poesia) e em cada Categoria (geral e alunos da UESPI), e medalhas 

para os demais agraciados ATÉ O SÉTIMO lugar. 

• A cerimônia de premiação será realizada no auditório do 

campus da UESPI em Floriano em data a ser mercada. 
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8. Informações 

nheaeventos@gmail.com 
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