
 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Você conhece algum fato estranho, bom ou ruim, com pegada sobrenatural? Algo 

que você escutou, vivenciou? Algo que poucos, pouquíssimos mesmo, só alguns, 
conhecem?  Que tal transformar tal fato num conto, e enviar para nós?   

 

 

REGULAMENTO 

EDITORA: EHS Edições  

ORGANIZADORES: Eriberto Henrique e Luiz F. Haiml 

TEMA: Livre 

GÊNERO: Conto 

CONTO POR AUTOR: 01 conto 

TAMANHO DO CONTO: 04 laudas em tamanho A5 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: De 02/10/2021 até às 23:59 do dia 02/11/2021. Podendo 

haver prorrogação, se necessário 

RESULTADO: Nas redes sociais da editora até 07/11/2021 

LANÇAMENTO: Até 60 dias após o resultado 

INSCRIÇÃO: Gratuita 

CUSTO DE PUBLICAÇÃO PARA OS SELECIONADOS: R$ 70,00  
O custo da taxa é para cobrir despesas como: ISBN, diagramação, designer gráfico, 

impressão e frete 

BENEFÍCIOS PELO CUSTO: 01 exemplar físico do livro 

CUSTO DO EXEMPLAR EXTRA: R$ 70,00 (unidade) 

VALOR PROMOCIONAL: A partir de 10 exemplares R$ 60,00 (unidade) 

ENVIO DO EXEMPLAR: previsto para janeiro/2022 

 

 



 

• As inscrições destinam-se aos autores brasileiros ou estrangeiros, desde que 

possuam endereço com residência fixa no Brasil, para envio do livro. Aceitaremos a 

participação de menores de idade, faixa etária a partir de 12 anos, mediante 

apresentação do termo de autorização assinado por um responsável maior.  

• Baixar a ficha de inscrição na página do edital, clicando no botão “BAIXE SUA 

FICHA DE INSCRIÇÃO”, ou solicitar no e-mail: ehsedicoes@gmail.com  

• Ao preencher a ficha, a inscrição deverá ser enviada para o e-mail: 

ehsedicoes@gmail.com      

Assunto do e-mail: “COLETÂNEA HISTÓRIAS IGNOTAS”; 

• Os textos deverão seguir a seguinte formatação: layout da página tamanho A5, fonte 

Arial, tamanho 12; alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1,0; 

• A ficha de inscrição, que já está na seguinte formatação: página em tamanho A5, 

fonte Arial, tamanho da fonte 12, espaçamento 1.0. O conto deve caber nas quatro 

laudas que estão disponíveis na ficha de inscrição. NÃO É PERMITIDO 

MODIFICAR A FORMATAÇÃO DA FICHA DE INSCRIÇÃO. 

• Na ficha de inscrição informar os dados solicitados: nome completo, nome que será 

usado no livro (pseudônimo, se tiver), CPF, WhatsApp, e-mail, link de duas redes 

sociais do autor. Caso queira adquirir exemplares extras, informe a quantidade. 

• Informe endereço completo (para o envio do livro); 

• Minibiografia literária do autor (escrita na 3ª pessoa do singular), que não deve 

ultrapassar 7 (sete) linhas;  

• Em caso de autor de menor idade, enviar junto à inscrição: data de nascimento do 

menor, nome completo, grau de parentesco, CPF e whatsapp do responsável; 

• Insira o conto nas páginas indicadas, que deverá estar em língua portuguesa (do 

Brasil) contendo inicialmente o título do conto e o nome do autor; 

• Além da ficha de inscrição, enviar um outro arquivo (em formato jpg) uma foto de 

perfil com boa qualidade (fora da ficha de inscrição, anexar ao e-mail e nomear a 

foto com o nome ou pseudônimo que será usado na publicação). 
 

NÃO ENVIAR OS TEXTOS NO CORPO DO E-MAIL, E NEM EM PDF. TODOS OS 

DADOS DA INSCRIÇÃO ESTARÃO NA FICHA DE INSCRIÇÃO, COM EXCEÇÃO DA 

FOTO, QUE TERÁ O FORMATO JPG. 
 

• A editora/organizadores não se comprometem com a revisão ortográfica dos textos; 

• A revisão ortográfica dos textos, é de inteira responsabilidade do autor. Pedimos que 

o autor leia e releia antes de enviá-los, posteriormente não será possível fazer 

substituições dos textos; 

• Não será permitido título do conto com o mesmo título da antologia (HISTÓRIAS 

IGNOTAS), e é obrigatório que o conto tenha título; 

• Não há necessidade de o conto ser inédito, desde que o direito autoral esteja com o 

autor; 

• Não serão permitidos textos com teor agressivo, preconceituoso, cunho partidário, 

erótico ou/e pornográfico; 

• Será desconsiderada a inscrição enviada fora do regulamento, com os dados 

incompletos, ou com o conto fora da proposta da coletânea. 



 

• Após divulgação da aprovação, não realizaremos substituições de foto e conto 

enviados; 

• O autor se responsabiliza pela autoria do conto enviado, isentando a editora de 

qualquer processo, inclusive a reivindicação dos direitos autorais de terceiros. O 

autor apenas cede a editora EHS Edições a autorização para publicá-lo; 

• A editora não paga ao autor direito autoral de possíveis vendas posteriores por se 

tratar de uma obra coletiva, num sistema de impressão sob demanda, onde o intuito 

das vendas é voltado aos autores participantes;   

• Após divulgação do resultado da seletiva, a editora fará contato com o autor por e-

mail para tratar do pagamento da taxa de participação. O autor deverá enviar o 

comprovante de pagamento até a data estipulada pela editora, assim confirmando 

a publicação do seu conto no livro; 

• O autor que descumprir o prazo de pagamento estipulado pela editora, terá a sua 

participação desconsiderada; 

• Os autores selecionados receberão certificado digital de participação no final do 

projeto; 

• O envio do exemplar ao autor será feito pela editora, por via Correios, ao endereço 

postal informado na inscrição; 

• O autor que não for selecionado receberá informação por e-mail por parte da editora 

ou organizadores; 

• O autor ao enviar sua inscrição para a seletiva, se faz ciente e concorda com todas 

as regras descritas neste edital. 

 

 
CONTATOS 

 

EDITORA: EHS EDIÇÕES 
Baixe a ficha de inscrição: https://ehsedicoes.blogspot.com/ 
Facebook: EHS Edições 
Instagram: @ehsedicoes 
E-mail: ehsedicoes@gmail.com 
WhatsApp: (81) 9.9725-4216/ (81) 9.8638-1908 
 
ORGANIZADORES: Eriberto Henrique e Luiz F. Hailm 
Facebook: Eriberto Henrique/ Luiz Haiml 
Instagram: @eribertopoeta/ @luizfranciscohaiml 
WhatsApp: (81) 9.8481-2285/ (51) 9.9104-0695 
 

https://ehsedicoes.blogspot.com/

