
57º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 15 de março a 17 de abril de 2023 na Biblioteca Pública Municipal
Dr.  Demetrio  Niederauer.  Os  trabalhos  também  podem  ser  depositados  na  caixa  de
correspondências da Casa da Cultura Dr. Percy Vargas de Abreu e Lima, bem como enviados pelo
correio para o endereço abaixo (ver Informações e inscrições).
Os trabalhos enviados pelo correio terão como data de inscrição a data do carimbo da postagem.
Cada trabalho (conjunto de três contos, crônicas e/ou poesias) deverá ser entregue em três vias,
datilografado ou digitado em fonte Arial, com corpo em tamanho 12, em papel A4, contendo no alto
da folha o título do texto e o pseudônimo do autor. As três vias deverão ser entregues em envelope
fechado,  identificado com pseudônimo, título(s)  do(s)  trabalho(s)  e gênero (conto,  crônica e/ou
poesia).
Cada trabalho inscrito  deverá  ser  acompanhado de uma ficha de inscrição (conforme modelo
abaixo), devidamente preenchida. A ficha de inscrição deverá ser entregue em envelope fechado,
identificado com pseudônimo, título(s) do(s) trabalho(s),  gênero (conto, crônica e/ou poesia).  O
interessado poderá se inscrever simultaneamente nos três gêneros e em Obra Literária – Prêmio
Vivita Cartier.
Os vencedores em primeiro lugar no ano de 2022 não poderão ser premiados em 2023 e 2024 nas
mesmas categorias em que foram premiados em 2022. Funcionários ativos e inativos, terceirizados,
Cargos  em  Comissão  e  estagiários  lotados  na  Secretaria  Municipal  da  Cultura  não  poderão
concorrer aos prêmios do Concurso Anual Literário. 

Seleção

A seleção dos trabalhos vencedores será realizada por uma Comissão Examinadora composta
por membros de notório saber, que estabelecerá os critérios para avaliação das obras.

Disposições gerais

No ato da inscrição, o participante aceitará as disposições contidas na lei 7.543/2012, que estará
disponível  para  consulta  no  local  da  inscrição  e  na  Internet
(http://www.camaracaxias.rs.gov.br/Leis/LO/LO-07543.pdf).  A Comissão Examinadora  poderá  não
premiar nenhum dos concorrentes. Os originais inscritos não serão devolvidos e os livros inscritos na
categoria Obra Literária – Prêmio Vivita Cartier permanecerão na Biblioteca Pública. A Comissão
Organizadora providenciará a destruição dos originais na categoria Contos, Crônicas e Poesias.
Os casos não previstos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Obra Literária – Prêmio Vivita Cartier

Participação

Poderão participar autores maiores de 16 anos, residentes nos municípios que compõem a
AMESNE ou que tiveram sua obra publicada por editoras da região.
Cada concorrente poderá inscrever tantas obras quantas desejar, desde que publicada no ano
anterior, entregando 3 exemplares de cada obra inscrita.

Premiação

Troféu Vivita Cartier
Certificado
Prêmio em dinheiro, no valor de 240 VRMs (Valor de Referência do Município)

http://www.camaracaxias.rs.gov.br/Leis/LO/LO-07543.pdf


Contos, crônicas e poesias

Participação

Poderão participar maiores de 16 anos residentes em Caxias do Sul, no mínimo, há dois anos.
Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, não publicados em livro, jornal ou revista,  nem
divulgados em qualquer outra forma ou mídia impressa ou digital.

Premiação

Será publicada uma antologia das obras premiadas no concurso, a ser lançada no mesmo ano, na
Feira do Livro de Caxias do Sul. Para os vencedores em cada gênero serão dados os seguintes
prêmios:
Primeiro lugar: troféu, certificado e 60 exemplares da antologia dos textos vencedores.
Segundo lugar: troféu, certificado e 40 exemplares da antologia dos textos vencedores.
Terceiro lugar: troféu, certificado e 20 exemplares da antologia dos textos vencedores.

Informações e inscrições

Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer
Rua Dr. Montaury, 1333, Centro, Caxias do Sul/RS

CEP: 95020-190 
Telefones: (54) 3214.5937 / 3214.6083 / 3221.1118

E-mail: bibliotecapublica@caxias.rs.gov.br

Ficha de inscrição – 57º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul

Nome:_____________________________________________________________________

Pseudônimo:_________________________________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________

Bairro: ____________________ Cidade / UF:_______________ CEP:________________

E-mail:__________________________________ Fone:______________________________

Categorias
[  ] Contos [  ] Crônicas  [  ] Poesias

[  ] Obra Literária – Prêmio Vivita Cartier

Estou ciente e de acordo com o regulamento que rege o presente concurso.

_________________________________________
Local e data

__________________________________________
Assinatura do candidato

mailto:bibliotecapublica@caxias.rs.gov.br

