
 

 

 

1o PRÊMIO CANDANGO DE LITERATURA 
2022 

 

O Prêmio Candango de Literatura, instituído pela Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e gerido pelo Instituto Cultural 

Casa de Autores, tem objetivos claros de valorizar as manifestações literárias 

em todos os países lusófonos, contemplando e incentivando a difusão da 

diversidade e da qualidade próprias destas literaturas profundamente 

irmanadas pela língua comum e pela intensa diversidade cultural. O próprio 

personagem que nomeia este certame – o Candango – nasce da confluência 

destas culturas. Embora sua origem tenha se perdido na emaranhada 

construção cotidiana da língua portuguesa, o vocábulo de cunho pejorativo 

designava, pelos africanos, os portugueses colonizadores, mas com o tempo 

tornou-se símbolo de pertencimento dos diversos povos brasileiros que 

fizeram a epopeia da construção de Brasília. Aqui está um exemplo dos 

estreitos laços culturais entre os povos do Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, 

Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné 

Equatorial. Promover e intensificar o inquieto intercâmbio entre escritores, 

leitores, livreiros e editores, os guardiões da consolidação e da expansão do 

mercado editorial em língua portuguesa, é uma necessidade urgente.  

Embasado nesta premissa, o Prêmio busca refletir toda a riqueza da língua 

portuguesa no mundo. 

Tais ditames regem os princípios e as normas que seu Regulamento anuncia. 



 

 

REGULAMENTO 
 

I. APRESENTAÇÃO  

1.1. O 1o Prêmio Candango de Literatura destina-se à premiação de 6 (seis) 

obras literárias (livros), escritas em língua portuguesa, editadas e 

comercializadas no Brasil e/ou nos Países da Comunidade Lusófona no ano de 

2021, e de 2 (dois) projetos de incentivo à leitura, divididos nas seguintes 

categorias:  

1.1.1. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Romance do Ano de 2021;  

1.1.2. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Livro de Contos do Ano de 

2021; 

1.1.3. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Livro de Poesia do Ano de 2021; 

1.1.4. Prêmio Brasília de Literatura de Melhor Livro de Autor Nascido e/ou 

Residente no Distrito Federal de 2021; 

1.1.5. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Capa do Ano de 2021; 

1.1.6. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Projeto Gráfico do Ano de 2021; 

1.1.7. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Iniciativa de Incentivo à Leitura 

do Ano de 2021; 

1.1.8. Prêmio Candango de Literatura de Melhor Iniciativa de Incentivo à 

Leitura para Pessoas com Deficiência (PCD) do Ano de 2021; 

1.1.9 Só poderão participar das categorias referenciadas nos itens 1.1.7 e 1.1.8 

pessoas jurídicas com, no mínimo, dois anos de comprovada atuação;  

II. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. São requisitos para inscrição:  

2.1.1. Ser obra literária do gênero romance, contos ou poesia;  

2.1.2. Ter sido escrita originalmente em português;  

2.1.3. Ter sua primeira edição e impressão ocorrido no Brasil ou em outro país 

de Língua Portuguesa no período compreendido entre 1o de janeiro e 31 de 

dezembro de 2021;  



 

 

2.1.4. Ter formato impresso e primeira identificação numérica (ISBN) emitida 

pela Fundação Biblioteca Nacional ou pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), 

ou entidades similares do País em que se deu a edição, no ano de 2021;  

2.1.5. Ter autoria única ou coautoria, desde que não integre compilações ou 

compêndios;  

2.1.6. No caso da categoria Prêmio Brasília de Literatura de Melhor Livro de 

Autor Nascido e/ou Residente no Distrito Federal de 2021, além dos requisitos 

dos itens 2.1.1 a 2.1.5, deve ter o autor nascido no Distrito Federal e/ou ter 

residência comprovada no Distrito Federal pelo período mínimo dos últimos 

cinco anos, de 2017 a 2021. 

2.1.6.2. No caso da categoria Prêmio Brasília de Literatura de Melhor Livro de 

Autor Nascido e/ou Residente no Distrito Federal de 2021, poderão ser inscritos 

livros de poesia, contos ou romance. 

2.1.6.3. O autor ou livro inscrito na categoria Prêmio Brasília de Melhor Livro de 

Autor Nascido e/ou Residente no Distrito Federal de 2021 não poderá 

participar das outras categorias, exceto Melhor Capa e Melhor Projeto Gráfico. 

2.1.7. O Prêmio Candango de Literatura nas categorias Melhor Capa e Melhor 

Projeto Gráfico será destinado aos capistas e designers gráficos, observadas 

todas as determinantes deste capítulo; 

2.1.7.1. Nos casos definidos no item 2.1.7, deve ser encaminhado no ato da 

inscrição arquivo em PDF observando: para Melhor Capa, apenas a capa do 

livro e, para Melhor Projeto Gráfico, todo o volume, inclusive sua respectiva 

capa; 

2.1.7.2. Caso o projeto seja selecionado para os prêmios definidos no item 2.1.7, 

a qualquer momento a produção poderá solicitar ao proponente, por e-mail, 

o envio da obra física para avaliação do Júri do concurso. O candidato, após 

comprovada ciência de que a sua obra foi selecionada, deverá enviar o 

material para o Júri, devendo o material ser recebido em até 10 dias corridos, 

após ciência do candidato. A produção do Prêmio não se responsabiliza por 

qualquer ocorrência externa que porventura impeça o material de chegar no 

prazo estabelecido; 



 

 

2.1.7.3. Os candidatos assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas no ato da inscrição, independentemente da condução ou 

do resultado da seleção. 

2.1.8. Para o Prêmio Candango de Literatura de Iniciativas de Incentivo à 

Leitura, Geral (item 1.1.7) e PCD (item 1.1.8), o candidato deverá observar o 

seguinte: 

2.1.8.1. Os projetos executados em parceria deverão ser inscritos por apenas 

um(a) dos(as) coautores(as). O responsável pela inscrição garante e se 

responsabiliza pela anuência explícita de todas as partes envolvidas quanto à 

participação no Prêmio, que poderá ser solicitada por ofício a qualquer tempo; 

2.1.8.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet na 

plataforma do evento (www.premiocandangodeliteratura.com.br), sendo 

documentos obrigatórios a serem anexados à plataforma no ato da inscrição: 

a) projeto elaborado, em formato PDF; 

b) cópia do cartão CNPJ; 

c) cópia do Estatuto da instituição proponente e das instituições parceiras, se 

for o caso;  

d) portfólio da instituição proponente que comprove o seu histórico de 

atividades e atuação (certificados, prêmios, material de imprensa, material de 

divulgação de atividades realizadas, cartas de apoio de órgãos públicos e/ou 

privados com reconhecida atuação na área, fotos, entre outros documentos); 

e) comprovação de aptidão técnica por meio de documentos que comprovem 

a expertise do participante em relação ao objeto do concurso; 

f) link de vídeo de até três minutos que descreva e/ou demonstre o projeto em 

ação na plataforma YouTube. É imprescindível informar o link exato, pois a 

ausência de acesso pode causar desclassificação do projeto. 

2.1.8.3. Cada proponente poderá se inscrever em apenas uma (01) categoria; a 

duplicidade de inscrição por inobservância deste item habilitará somente a 

primeira inscrição. É considerado igualmente proponente o parceiro do 

projeto apresentado, ficando, portanto, igualmente impedido de se inscrever 

em outra categoria. 



 

 

2.1.8.4. Os candidatos assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas no ato da inscrição, independentemente da condução ou 

do resultado da seleção. 

III. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pelo autor, por seu 

procurador ou pela editora da obra, exclusivamente por meio da plataforma 

de inscrição www.premiocandangodeliteratura.com.br. 

3.2. O período de inscrição se dará, impreterivelmente, entre os dias 27 de abril 

e 28 de maio de 2022, após o qual não mais será aceita qualquer inscrição.  

3.3. A organização do 1o Prêmio Candango de Literatura não se responsabiliza 

pela falha na inscrição por conta de problemas em servidores, em provedores 

de acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação, por lentidão 

dos servidores ou qualquer outra razão, cabendo ao proponente a devida 

prudência para realização dos atos necessários em tempo hábil. 

3.4. Todas as obras, classificadas ou não, serão descartadas da plataforma, 

sendo apagadas digitalmente de todos os bancos de dados da plataforma 

logo após o final do certame. 

3.5. No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância 

com os termos que constam neste regulamento, bem como declarar que 

aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e 

processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso, com a 

aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a 

divulgação de seus nomes e notas, em observância aos princípios da 

publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos 

termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD). 

3.6. No momento da inscrição, em caso de solicitação de alteração de dados 

cadastrais feita pelo próprio candidato, este deverá declarar que autoriza a 

alteração de seus dados pessoais na base de dados do Instituto Casa de 

Autores para os eventos com inscrições abertas e para os futuros eventos. 



 

 

3.7. Os dados coletados só poderão ser utilizados para os fins especificados 

neste regulamento, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou 

utilizados para outros fins. 

IV. DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1. Toda documentação descrita a seguir e os anexos deste regulamento 

devem ser encaminhados exclusivamente pelo formulário de inscrição 

disponível no site premiocandangodeliteratura.com.br, necessariamente em 

arquivos no formato PDF, a saber:  

a) Livro inscrito, completo, obrigatoriamente no formato PDF. O arquivo deve 

ter no máximo 20 Mb e deverá conter: miolo, capa, página de rosto e/ou 

página de Copyright com ano de publicação da primeira edição, as orelhas 

e/ou sinopse do livro, a ficha catalográfica (quando existir) e o colofão (quando 

existir). Somente as capas poderão ser enviadas em arquivo separado. Todas 

as páginas devem conter a marca d'água do responsável pela edição da obra 

(autor ou editora). O arquivo em PDF deverá apresentar obrigatoriamente o 

número da primeira identificação numérica (ISBN) atribuída pela Fundação 

Biblioteca Nacional ou pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) no ano de 2021, 

ou entidades similares, no caso de livros publicados em outros países de 

língua portuguesa;  

b) Cópia simples de documento oficial de identidade com foto, e de 

comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou 

de documento oficial que contenha o número do CPF do autor da obra, ou 

similar no caso de autores lusófonos;  

c) Documento que comprove a assistência ou a representação dos pais ou 

representantes legais ao autor menor não emancipado, acompanhado por 

cópias da carteira de identidade e do comprovante de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes ou assistentes;  

d) Na categoria Prêmio Brasília de Melhor Livro de Autor Nascido e/ou 

Residente no Distrito Federal de 2021, será obrigatória a declaração do autor 

ou procurador constituído, no formulário de inscrição do site do concurso, 

informando tratar-se de autor nascido e/ou residente no Distrito Federal pelo 

período mínimo de cinco anos e caso seja vencedor, obriga-se a enviar  



 

 

respectiva documentação probatória no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a 

partir do recebimento do comunicado de premiação: cópia da certidão de 

nascimento ou RG e/ou cópia de comprovante de residência no DF nos 

últimos cinco anos (um comprovante para cada ano de residência, de 2017 a 

2021); 

e) Declaração do autor da obra ou procurador constituído, no formulário de 

inscrição do site do concurso, comprometendo-se a, caso seja vencedor do 1o 

Prêmio Candango de Literatura, envidar esforços para participar, no prazo de 

seis meses após o anúncio dos vencedores, de festivais, feiras, eventos e/ou 

atividades culturais, presenciais ou virtuais, determinados pela Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Salienta-se que, nestes casos, 

a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal será 

responsável pelos custos de locomoção, alimentação e estadia do autor;   

f) Declaração do autor da obra ou procurador constituído, no formulário de 

inscrição do site do concurso, comprometendo-se a, caso seja vencedor do 1o 

Prêmio Candango de Literatura, autorizar possível edição em braile da obra 

premiada;  

g) Declaração de ciência da doação, como contrapartida, no formulário de 

inscrição do site do concurso, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Distrito Federal, de 20 (vinte) exemplares da obra, caso seja vencedor de uma 

das categorias Romance, Contos, Poesia, Prêmio Brasília, Capa e Projeto 

Gráfico, que serão destinadas a bibliotecas públicas do Distrito Federal. O 

envio deve ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a cerimônia 

de entrega do Prêmio, e será comprovado por meio de recibo dos Correios ou 

empresa similar de envio de correspondências;  

h) Declaração de ciência da doação como consta no formulário de inscrição 

do site do concurso, a título de contrapartida à Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Distrito Federal, comprometendo-se a executar, caso 

seja vencedor do 1o Prêmio Candango de Literatura, 4h (quatro horas) de 

atividades de formação ou lúdicas, a serem ministrada online, para o público 

em geral, caso seja vencedor nas categorias Iniciativas de Incentivo à Leitura, 

Geral e PCD, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a entrega do Prêmio. 



 

 

4.2. Logo que os formulários de inscrição forem recebidos na plataforma, junto 

com a documentação pertinente, será enviado ao proponente e-mail para 

validação da inscrição. O não recebimento do e-mail de validação por parte do 

proponente significa o não recebimento da proposta pelo Prêmio, devendo o 

proponente verificar os dados informados. 

V. DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS: COORDENAÇÃO GERAL E JÚRI  

5.1. Considera-se, no âmbito deste Edital, que:  

5.1.1. A Coordenação Geral será composta por 04 (quatro) profissionais de 

reconhecida experiência e conhecimento na área de literatura, nomeados 

pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, a saber: 

a) Presidente; 

b) Diretor Executivo;  

c) Curador; 

d) Secretário Executivo.  

5.1.2. O Júri será indicado pela Coordenação Geral e será formado por 11 (onze) 

profissionais com reconhecida experiência e conhecimento na área de 

literatura.  

5.1.3. Os membros da Coordenação Geral e do Júri não poderão ser, ou ter, 

parentes até o segundo grau que sejam autores de obras literárias inscritas no 

concurso, ou participação na edição e/ou divulgação delas.  

5.1.4. As nomeações dos membros do Júri serão divulgadas no Diário Oficial do 

Distrito Federal após a premiação.  

5.2. Compete à COORDENAÇÃO GERAL:  

5.2.1. Responder pelos resultados de todas as etapas do Prêmio, inclusive 

perante a imprensa brasileira e estrangeira;  

5.2.2. Propor, para aprovação do Secretário de Cultura e Economia Criativa do 

Distrito Federal, os membros do Júri;  

5.2.3. Avaliar, em todas as etapas do Prêmio, o cumprimento, pelos inscritos, 

dos requisitos estabelecidos neste Edital;  

5.2.4. Participar da divulgação do Prêmio, pelos meios que se colocarem;  

5.2.5. Manter compromisso de sigilo quanto às informações das votações do 

Júri e de todas as etapas do Prêmio até a sua divulgação final;  



 

 

5.2.6. Deliberar por maioria simples de seus membros.  

5.3. Compete ao Júri, sob a orientação e diretrizes da Curadoria:  

5.3.1. Avaliar os livros concorrentes ao Prêmio em suas etapas sucessivas, de 

acordo com as regras definidas neste Edital, e deliberar sobre os premiados. 

VI. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

6.1. As informações prestadas e a documentação enviada pela plataforma do 

1o Prêmio Candango de Literatura (itens III e IV) serão analisadas em cada 

etapa do concurso e, a qualquer tempo, haverá desclassificação da obra que 

não cumpra qualquer das exigências deste edital ou se for detectada 

qualquer irregularidade na documentação apresentada.  

6.1.1. Das deliberações de habilitação ou inabilitação de participantes caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da ata de 

habilitados a ser publicada no site do projeto e amplamente divulgada em 

meios de comunicação virtuais parceiros. Serão aceitos os recursos enviados 

via formulário específico que consta no site 

www.premiocandangodeliteratura.com.br dentro do prazo. O proponente 

receberá em seu e-mail um protocolo de recebimento de recurso até 3 (três) 

horas após o envio;  

6.1.2. O recurso referido no item 6.1.1. será analisado pela Coordenação Geral do 

Prêmio Candango de Literatura, a qual se pronunciará no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis no sentido de reconsiderar ou manter a decisão recorrida. 

6.1.3. A decisão dos recursos será publicada no site 

premiocandangodeliteratura.com.br, de forma coletiva, e, individualmente, 

serão os recorrentes notificados acerca de seus respectivos recursos por meio 

do e-mail cadastrado. 

6.2. Os proponentes concordam que, validada sua inscrição, os membros do 

Júri, da Coordenação do Prêmio e equipe tenham acesso às obras 

concorrentes em formato digital para sua leitura e avaliação, durante toda a 

duração do certame.  

6.3. Na primeira etapa do Concurso, o júri fará a avaliação por meio eletrônico 

das obras inscritas e decidirá quais irão compor as listas de 10 (dez) livros para 

cada uma das categorias, a saber: Melhor Romance, Melhor Livro de Contos, 



 

 

Melhor Livro de Poesia, Prêmio Brasília Melhor Livro de Autor Nascido e/ou 

Residente no Distrito Federal de 2021, Capa e Projeto Gráfico, além dos 5 

(cinco) projetos nas categorias Iniciativa de Incentivo à Leitura Geral e Pessoas 

com Deficiência, que receberão ampla divulgação. 

6.3.1. O Júri tomará as decisões referentes à segunda e última etapa do 

Concurso, elegendo, por deliberação e votação, os ganhadores, um para cada 

categoria do 1o Prêmio Candango de Literatura – 2022. A decisão do Júri é 

soberana e o anúncio dos vencedores será feito durante a cerimônia de 

entrega do Prêmio.  

6.4. Realizados todos os ritos e prazos previstos nos itens anteriores, caberá ao 

Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal a homologação 

do resultado definitivo do Concurso.  

VII. DA PREMIAÇÃO  

7.1. O valor bruto do Prêmio é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para as 

categorias Melhor Romance, Melhor Livro de Contos, Melhor Livro de Poesia e 

Prêmio Brasília; de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para as categorias Capa e 

Projeto Gráfico; e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para as categorias 

Iniciativa de Incentivo à Leitura Geral e PCD. Desses valores serão descontados 

os impostos previstos por Lei;  

7.1.1. O Prêmio a que fará jus o vencedor é intransferível e inegociável e terá 

validade até dia 31 de dezembro de 2022. Em caso de renúncia à premiação, 

seu valor será destinado para programas de incentivo ao livro e à leitura 

existentes no Distrito Federal;  

7.1.2. O valor do Prêmio será pago em parcela única, em até 5 (cinco) dias úteis 

contados da data da divulgação da homologação do resultado definitivo do 

concurso pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal;  

7.1.3. O pagamento do Prêmio será efetuado mediante crédito em conta 

corrente em nome do autor da obra vencedora ou da instituição responsável 

no caso do prêmio à Iniciativa de Incentivo à Leitura Geral e PCD;  

7.1.4. No caso de obra escrita em coautoria, o valor do Prêmio será dividido em 

partes iguais entre os autores vencedores.  



 

 

7.2. Constitui condição para o pagamento do prêmio a inexistência de 

registros no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e 

entidades do Governo do Distrito Federal em nome do autor da obra 

vencedora.  

7.3. Os vencedores receberão troféu de premiação.  

VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. É vedada, neste concurso, a participação dos membros da Coordenação 

Geral, do Instituto Cultural Casa de Autores, do Júri e de servidores 

pertencentes ao quadro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Distrito Federal, inclusive prestadores de serviços a ela vinculados, bem como 

de seus parentes até o segundo grau.  

8.2. Os vencedores serão divulgados em cerimônia pública de premiação.  

8.3. A inscrição no concurso implica a concordância do autor e da Editora com 

todos os termos e itens deste Edital, não podendo o proponente alegar 

desconhecimento dessas condições. O descumprimento de qualquer uma 

das exigências deste Edital acarretará na automática eliminação da obra 

concorrente.  

8.4. Eventuais esclarecimentos referentes a este concurso serão prestados 

pela Coordenação Geral exclusivamente pelo e-mail: 

contato@premiocandangodeliteratura.com.br  

8.5. Compõe o presente edital a cópia dos formulários de inscrição do site do 

Concurso.  

  



 

 

PRÊMIO CANDANGO DE LITERATURA 

(Formulário de inscrição conforme normativas do Regulamento) 

DADOS PESSOAIS  
Nome Completo do Proponente:  
Data de Nascimento:  
 
(  ) Declaro ser menor de idade e que, se for vencedor do certame, me 
comprometo a enviar autorização e documentação do responsável legal ou 
procurador, conforme previsto no item 4.1 subitem D do Regulamento. 
Endereço (com CEP):  
Gênero:  

● Feminino  
● Masculino  
● Não binário 
● Não desejo informar 

 
Documento de Identificação:  
Número referente ao Documento: 
Nacionalidade/País no qual reside atualmente: 
Telefone para contato (DDI + DDD): 
 
(  ) Declaro estar ciente do uso dos meus dados, sensíveis ou não, para análise 
do projeto subsidiado neste formulário, bem como autorizo que poderão ser 
tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso, 
com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando 
expressamente a divulgação de meu nome e eventual nota, em observância 
aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração 
Pública e nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 
 
ATENÇÃO: NO RODAPÉ DO FORMULÁRIO estão disponíveis os botões 
REVISAR / SALVAR para sua conveniência, caso deseje salvar seu progresso. 
Após o envio, será possível baixar uma CÓPIA EM PDF. Será enviado um e-mail 
de confirmação de inscrição para o endereço cadastrado. Caso não tenha 
recebido, conferir na caixa de spam. Demais inconformidades, favor entrar em 
contato pelo e-mail contato@premiocandangodeliteratura.com.br. 

 

 



 

 

ANEXO DE DOCUMENTAÇÃO 
 

Orientações 
Nesta seção, o proponente deverá apresentar os documentos obrigatórios 
apresentados no item 2.1 do Regulamento, sendo incluídas todas as 
informações sobre o projeto e/ ou obra. 
 
ATENÇÃO: O arquivo deverá ser nomeado com todas as letras MAIÚSCULAS 
e devem constar o título da obra e o nome do autor separados por hífen. Ex. 
TÍTULO DA OBRA - AUTOR. 
 
Prêmio Brasília  
Essa categoria é exclusiva para nascidos no Distrito Federal ou residentes 
nesta localidade nos últimos  5 anos, de 2017 a 2021. Ao se inscrever no 
Prêmio Brasília, o autor não poderá concorrer nas demais categorias nacionais 
de melhor livro de contos, poesia ou romance. (Necessário documento de 
comprovação) 
A. Título da Obra:* 
B. Nome do Autor:* 
C. ISBN (International Standard Book Number):* 
D. Adicione o PDF da Obra:* 
E. PDF Capa (opcional) 
 

 
 
DADOS DA EDITORA  
CNPJ: 
Razão Social: 
( ) Eu, Editora, declaro ter autorização do autor para realizar e acompanhar a 
participação no certame. 
Representante legal da editora: 
CPF do representante da editora: 

 
 
PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE  
( ) Declaro que esse livro não foi publicado por nenhuma editora. 

 
 
DECLARO,  
(  ) Caso seja contemplado com o Prêmio Brasília, comprometo-me a enviar 
comprovantes de residência dos últimos 5 anos (2017 a 2021) e/ou documento 



 

 

de comprovação de naturalidade conforme previsto no item 4.1. subitem D do 
Regulamento. 
(  ) Caso contemplado por qualquer dos Prêmios, comprometo-me a 
participar, durante 6 meses, de festivais, feiras, eventos e/ou atividades 
presenciais ou virtuais conforme previsto no item 4.1. subitem E do 
Regulamento. 
(  ) Autorizo, caso necessário, a impressão em braile do livro premiado 
conforme previsto no item 4.1. subitem F do Regulamento. 
(  ) Caso seja vencedor do certame, comprometo-me a enviar, a título de 
contrapartida, 20 exemplares da obra inscrita, em formato digital ou físico, 
conforme previsto no item 4.1. subitem G do Regulamento. 
 

 
 
 


