
Regulamento concurso literário “Contos 

da Clausura”. 

  

 

Entidade Promotora 

Plataforma Esboço de Literatura – Selo Editorial Esboço 

 

“Esboços viram livros, livros mudam pessoas e pessoas mudam o mundo! ” 

 

 

Objetivo 

Este concurso tem o objetivo de incentivar escritores e escritoras, durante este 

período de quarentena e isolamento, a criar contos de ficção inspirados nas diversas 

vivências da pandemia. 

É direcionado aos brasileiros e estrangeiros fluentes em língua portuguesa. 

Os participantes devem ser maiores de 18 anos. 

A premiação será a participação dos contos vencedores em livro com formato 

digital (e-book) a ser publicado na Amazon, com a possibilidade de impressão em papel 

sem custos para o vencedor. Os premiados terão seus nomes como autores divulgados 

na plataforma Esboço e outras mídias. 

 

Tema 

O tema do conto a ser enviado deverá englobar a vivência na quarentena. Isto quer 

dizer que não é necessário mencionar a quarentena, a pandemia ou a clausura, mas tudo 

que pode suscitar dessas experiências. 

 

 

 



Participação 

1 - Só serão aceitas as obras que contenham entre 1 (uma) e 4 (quatro) páginas 

A4, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e no formato .doc; 

2 - Os textos devem ser escritos com máxima atenção às normas gramaticais. 

Contos com problemas de escrita serão sumariamente excluídos do certame; 

3 - Os contos deverão ter título e a assinatura deverá ser um pseudônimo - nome 

artístico - localizado abaixo do título; 

4 - O material deverá ser enviado pelo formulário do Google “Concurso Contos da 

Clausura” (https://forms.gle/8g3zSte8Lpja9dhG7). Para isso, o concorrente deve ter uma 

conta no Gmail devido às regras desta plataforma;  

5 - Os concorrentes poderão enviar apenas 1 (um) conto por pessoa. 

6 - Todos os concorrentes serão inseridos na lista de e-mail de newsletter da 

Plataforma Esboço. 

7 - A identificação dos vencedores (nome, telefone, biografia, foto etc) ocorrerá 

pelo e-mail que o concorrente utilizou para a inscrição; 

8 - O texto deve ser original, ou seja, não pode ter sido publicado antes na internet, 

em blogs, mídias sociais, livros, antologias etc.; 

9 - Os vencedores deverão enviar uma declaração assinada de próprio punho, de 

que não conhece, até a apresentação da obra para o concurso, qualquer ação ou 

interpelação de terceiros reclamando a titularidade seja dos direitos pessoais seja dos 

direitos patrimoniais de autor, ou qualquer outro meio legal suscetível de criar um ónus 

sobre tais direitos; 

10 - Os candidatos vencedores deverão assinar uma declaração de que, com a 

submissão da sua candidatura, aceita, de forma expressa integralmente, todos os termos 

e condições constantes do presente regulamento, bem como aceita, quando premiados, a 

divulgação da sua identidade e, se for o caso, da sua imagem e voz, por qualquer meio ou 

suporte, incluindo, nomeadamente, um ou mais meios de comunicação social de âmbito 

nacional ou internacional, e/ou nas plataformas digitais da entidade promotora e dos seus 

parceiros, para efeitos de promoção e divulgação do presente concurso, sem direito a 

qualquer compensação adicional; 

https://forms.gle/8g3zSte8Lpja9dhG7


11 - Após ser nomeado vencedor, o concorrente pode apresentar uma declaração 

única mencionando os vários pontos acima indicados. 

 

Premiação 

1 - Serão escolhidos, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo júri, quinze 

contos como vencedores; 

 2 - A premiação será a participação em livro com formato digital (e-book), editado 

pela equipe Esboço e com o selo editorial da Esboço, a ser publicado na Amazon (essa 

empresa não tem nenhuma relação com o concurso da Esboço), com a possibilidade de 

impressão em papel, também editado pela equipe Esboço e com o selo editorial da 

Esboço, sem custos para o participante. Os premiados terão seus nomes como autores 

divulgados na plataforma Esboço e outras mídias; 

3 - Cada vencedor terá uma cópia gratuita do e-book, com data previamente 

estipulada com a equipe Esboço, para o download.  

 

Prazo de entrega do conto 

15 de Julho de 2020 (24h00) 

  

 Júri 

1 - O Júri será constituído por 2 membros da Plataforma Esboço e dois convidados 

externos que atuam no mercado editorial brasileiro; 

2- Não chegando o Júri à unanimidade, cabe à Equipe da Plataforma Esboço a 

decisão final; 

3 - O Júri delibera com total independência e em plena liberdade de critérios, por 

maioria dos votos dos seus membros. Em caso de empate, o Editor da Plataforma Esboço 

fará a decisão final; 

4 - A decisão do júri, devidamente fundamentada, é definitiva, ou seja, não é 

suscetível de reclamação ou recurso, devendo ser anunciada, até 15 de agosto de 2020, 

podendo ser prorrogada; 



5 - O Júri tem o direito de não atribuir prêmio, caso entenda que as obras 

candidatas não reúnem os requisitos mínimos contidos nos Critérios de Avaliação. 

  

Critérios de Avaliação 

 

1 - Os critérios avaliativos dos textos candidatos serão elaborados pela Equipe 

Esboço; 

 

2 - As obras inscritas no concurso serão classificadas com base na sua 

originalidade, adequação ao tema, qualidade da escrita e outros critérios previamente 

estabelecidos pela comissão julgadora; 

  

Edição e Outros  

1 - Os termos e condições para publicação em formato digital — e caso haja 

interesse da Plataforma Esboço na impressão em papel — das obras selecionadas serão 

celebrados entre as partes, após a divulgação do resultado, final à luz da legislação 

brasileira vigente. 

 

Ciência 

1 – Os participantes que enviarem sua obra para esse concurso aceitam as regras 

do presente edital; não poderão alegar desconhecimento das regras aqui estabelecidas. 

 

Equipe Esboço 

14/06/2020 

 

Formulário para inscrição: https://forms.gle/8g3zSte8Lpja9dhG7  

https://forms.gle/8g3zSte8Lpja9dhG7

