RABISCOS: UM ENCONTRO COM A LITERATURA
CONCURSO LITERÁRIO 2015
(POESIA / CRÔNICA / CONTO)
REGULAMENTO
Inscrições: 16 de outubro a 28 de novembro de 2014
Local: Departamento Acadêmico de Línguas Vernáculas (DALV)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Câmpus Salvador
Objetivo: Estimular a criação literária entre professores, técnicosadministrativos, estudantes e egressos do IFBA.
1. DA INSCRIÇÃO

Poderão inscrever-se:
1.1. Alunos (com documento comprobatório), ex-alunos, professores e
técnicos-administrativos do IFBA
1.2. As inscrições serão realizadas no período de 16 de outubro a 28 de
novembro de 2014, no Departamento Acadêmico de Línguas Vernáculas
(DALV), de terça a sexta-feira, nos seguintes horários: quarta e sexta-feira, das
08 às 12h; terça e quinta-feira,das 13 às 17h.
2. DAS CONDIÇÕES
2.1. A obra deve ser inédita, em Língua Portuguesa;
2.2. Cada autor deverá concorrer com apenas três obras, que deverão ser
apresentadas em 3 (três) vias digitadas, espaço 2 (dois) e letra tamanho 12,
arial, em papel tamanho A4, de um só lado do papel;
2.3. Cada uma das 3 (três) vias deverá ser apresentada com o título da obra
e o pseudônimo do autor. Não serão aceitos trabalhos com identificação do
autor (assinatura, rubrica, dedicatória etc);
2.4. As 3 (três) vias deverão vir em um envelope lacrado contendo as
seguintes informações:
Externamente:
Título das obras e pseudônimo do autor.
Internamente, em uma folha de ofício A4, com todos os dados abaixo:

Título das obras;
Nome do candidato;
Data e local de nascimento;
Endereço completo e telefone;
Identidade, CPF e breve currículo;
E-mail
3.

DA COMPETIÇÃO

1. . Será constituída uma comissão de seleção, composta por dois
professores de Literatura e por dois escritores, para a escolha dos
textos aptos à premiação;
2. . Na primeira etapa da competição, a Comissão indicará 20 textos
em forma de prosa (conto / crônica, com máximo de duas laudas
cada texto);
3. . Na segunda etapa da competição, a Comissão indicará 20
textos em forma de verso;
4. . A divulgação do resultado dos textos aptos à premiação será no
dia 30 de janeiro de 2015, através de e-mail, site e redes sociais.
A premiação acontecerá em um sarau literário, no dia 05 de
fevereiro de 2015, no auditório principal, às 16h.
4.

DA PREMIAÇÃO
Os dez primeiros colocados terão seus textos publicados na antologia
literária Rabiscos III (2015).Além disso, os classificados nos três
primeiros lugares serão contemplados com títulos de literatura, a saber:

a.
b.
c.

1º lugar – 15 títulos
2º lugar – 10 títulos
3º lugar -5 títulos

5.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. . Em nenhuma hipótese será válida a inscrição fora do prazo
estabelecido neste edital.
2. . Serão consideradas nulas as inscrições que não atendam
integralmente às condições estipuladas para a participação no
concurso.

