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I Concurso de Contos e Poesias – 2017 

 

Este concurso será realizado pela equipe do Projeto Biblioteca Ativa da Etec Alberto 

Santos Dumont e tem como finalidade o incentivo a produção textual. 

 

Regulamento do Concurso de Contos e Poesias – 2017 

1.  Poderão participar: alunos do Ensino Médio e Técnico, presencial e semipresencial 

(Telecursotec). 

2. As inscrições deverão ser feitas no período de 12/09/2017 até as 22h00 do dia  

06/10/2017, pessoalmente, na biblioteca de nossa Unidade Escolar, através da ficha de inscrição 

anexa. As inscrições são gratuitas.  

3. Cada participante terá direito a inscrever no máximo 01 (um) trabalho em cada 

categoria, mas apenas um poderá ser premiado. Para este concurso o tema é livre. 

4. Os trabalhos deverão ser digitados na fonte Arial, tamanho 12 (doze) e espaçamento 

entre linhas 1,5. Os trabalhos da categoria Contos deverão conter no máximo 05 (cinco) páginas; 

na categoria Poesias, no máximo 02 (duas) páginas. 

5. Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail 

contosepoesias.biblioteca152@gmail.com anexados no e-mail de inscrição em arquivos no 

formato pdf. 

6. Os arquivos não poderão ter a identificação do autor. Deverão ser salvos com o título 

do trabalho e identificados pelo título na ficha de inscrição. Cada trabalho deve ser enviado em 

um arquivo separado.  

7. Os trabalhos inscritos deverão ser do próprio autor e nunca terem sido publicados. Ao 

enviar os trabalhos você declara que os mesmos são de autoria própria, de inteira 

responsabilidade do autor e inéditos.  

8. A entrega dos trabalhos implica em aceitação do presente regulamento. 

9. Serão desclassificados os trabalhos fora das normas estabelecidas neste regulamento. 

10. A banca examinadora será composta pelos membros docentes da Etec Alberto 

Santos Dumont.  

11. A banca examinadora avaliará os trabalhos inscritos e os casos omissos. A decisão 

desta Comissão terá caráter irrecorrível. 
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12. Serão premiados os trabalhos nas 02 (duas) categorias: Contos e Poesias, sendo a 

premiação distribuída da seguinte maneira: 

Categorias Contos e Poesias: 

1º Lugar: 01 pendrive, 01 fone de ouvido e 02 livros 

2º Lugar: 01 cesta com produtos de chocolate diversos 

3º Lugar: 01 cesta com produtos de beleza diversos 

Todos os premiados e os demais participantes receberão o certificado de participação no 

referido concurso. 

13. Os prêmios serão entregues, no dia 18/10/2017, nos períodos de intervalo da Etec 

Alberto Santos Dumont. 

14. O resultado oficial do concurso será divulgado nos murais da escola, redes sociais e 

site. 

15. Os ganhadores do concurso autorizam a divulgação de seus nomes e suas obras nos 

diversos meios de comunicação da escola. 

16. A Comissão Organizadora poderá cancelar o concurso caso não seja alcançado um 

número mínimo de inscritos.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
PROJETO BIBLIOTECA ATIVA 
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