
A ENCONTRO DE NARRATIVAS LANÇA O PRIMEIRO CONCURSO
LITERÁRIO PAJUBÁ: CONTOS DO ORGULHO 

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, OBJETIVO E MODALIDADES

1.1 A Editora Encontro de Narrativas, por meio deste edital, torna público

o  Concurso Literário Pajubá: contos do orgulho;

1.2 A ação objetiva fomentar a arte literária e estimular a criação artística

de escritores brasileiros/as por intermédio da divulgação e da valorização

de contistas;

1.3 Nesta primeira edição tem como tema “Pajubá: contos do orgulho”.

Os candidatos deverão escrever um conto inédito alinhado à temática

proposta, melhor descrita no item 1.3.a. Considera-se inédito o conto que

não tenha sido divulgado em qualquer meio de comunicação, inclusive

na Internet;

1.3.a A história pode ser ambientada em qualquer tempo, local e

contexto social, político, econômico e cultural, porém, deve destacar

narrativas e/ou personagens da comunidade LGBTQIA+ e/ou sobre

diversidade de gênero versando sobre os amores, afetos, lutas,

contradições e anseios que atravessam as pessoas que vivem a não

heteronormatividade. 

1.4 A obra será organizada por Gilmar Pereira Costa - Doutorando em

Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em

Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará

(UECE). Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e em Língua Portuguesa e

Arte-Educacao pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Graduado

em Pedagogia pela UECE e em Artes Visuais pela Universidade

Metropolitana de Santos (UNIMES). Professor Efetivo de Arte da Rede

Estadual de Ensino do Ceará.
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Folha A4;

Fonte: Times News Roman, tamanho 12;

Justificado;

Parágrafo recuado em 2 centímetros na primeira linha;

Espaço entre as linhas de 1,5;

Margens: 3 centímetros para superior e esquerda, 2 centímetros para

inferior e direita.

O conto deve conter, no máximo, 3 laudas.

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES

2.1 Poderão inscrever propostas para a participação no Concurso

Literário Pajubá: contos do orgulho da Encontro de Narrativas, qualquer

pessoa física, nacional ou estrangeira regularmente residente e

domiciliada no Brasil, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

2.2 Os/as participantes poderão inscrever até 02 (dois) contos, em

português, de própria autoria;

2.3 O conto deve ser inédito, não sendo divulgado em nenhum meio

impresso, digital ou mídias sociais;

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições do I Concurso Literário Pajubá: contos do orgulho da

Encontro de Narrativas serão gratuitas e acontecerão por meio

eletrônico, através do link informado no final deste edital e ficará

disponível de 05 de novembro de 2021 a 05 de dezembro de 2021;

3.2 No ato da inscrição, o formulário deverá ser preenchido e enviado,

juntamente com o conto;

3.3 O conto em formato Documento Word ou PDF deve conter

SOMENTE o título (obrigatório) da obra e o texto seguindo a

formatação descrita no item 3.3.a;

3.3.a da Formatação

O conto deverá conter a seguinte formatação:
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3.4 Fica assegurada, a confidencialidade dos dados pessoais dos/as

participantes. Os arquivos com os dados pessoais dos candidatos ficarão

resguardados, sendo absolutamente desconhecidos pelos membros da

Comissão Julgadora.

3.5 As inscrições que não enviarem o conto seguindo a formatação dos

itens 3.3 e 3.3.a e/ou não informarem os dados no formulário de inscrição,

serão DESCLASSIFICADAS.

3.6 A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte 

do participante, de todas as condições estipuladas no presente Edital.

3.7 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por textos não

enviados por motivos técnicos dos computadores, falha de

comunicação, congestionamento da internet, bem como outros fatores

de ordem técnica que impossibilitem o recebimento dos dados.

CAPITULO IV – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

4.1 Os critérios de julgamento e seleção são prerrogativas exclusivas da

Comissão Julgadora do Concurso, cujas decisões correrão em absoluto

sigilo, levando-se em consideração os itens estabelecidos no item 4.2;

4.2 Serão avaliados pela Editora Encontro de Narrativas e seus parceiros

os seguintes aspectos:

4.2.a Adequação ao tema;

4.2.b Formatação;

4.2.c Coesão e coerência;

4.2.d Originalidade;

4.2.e Criatividade.

4.3 Após a pontuação de cada quesito será feito a média aritmética,

somando-se os cinco valores obtidos e dividindo-se a soma por cinco;

4.4 Serão desclassificados os contos que abordarem conteúdos

ofensivos, de cunho religioso, político e/ou preconceituosos de qualquer

natureza;
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4.5 Serão considerados classificados os contos que obtiverem nota Igual

ou superior a 6,0 (seis) pontos;

4.6 Para os casos de desempate serão seguidos os seguintes critérios: 

4.6.a Maior nota na Adequação ao tema (item 4.2.a);

4.6.b Maior nota na coesão e coerência (item 4.2.c);

4.6.c Maior nota na originalidade (item 4.2.e);

4.7 As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas, sem

possibilidades de recursos quanto ao julgamento do mérito artístico das

obras inscritas;

 CAPITULO V – DOS RESULTADOS

5.1 O resultado da inscrição do Concurso Pajubá: contos do orgulho da

Encontro de Narrativas será publicado e divulgado no instagram da

editora @encontrodenarrativas.

5.2 O resultado da seleção do Concurso Literário Pajubá: contos do

orgulho da Encontro de Narrativas será publicado em até 04 (quatro)

meses após encerrada as inscrições e será divulgado no instagram da

editora, @encontrodenarrativas.

5.3 Os contos selecionados, serão publicados em livro impresso pela

Editora Encontro de Narrativas.

5.4 Os selecionados deverão pagar uma taxa única de R$100,00 para as

despesas editoriais de diagramação, impressão, entre outras;

5.5 Cada autor selecionado receberá um exemplar impresso. Caso o

autor tenha interesse em outros exemplares deverá entrar em contato

com a editora para negociação.

CAPITULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientação técnica

para o preenchimento da ficha de inscrição, entrar em contato com a

editora pelo instagram: @encontrodenarrativas ou pelo e-mail:

encontrodenarrativas@gmail.com;
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Guilherme Alves da Silva

Editor chefe 
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Clique aqui para fazer sua inscrição.

https://forms.gle/NfZsTkA3UDn5nn9v6

