
 

 

 

 

 

 

 

 
Regulamento da 1ª Antologia de Contos Literários  

do portal LiteraturaBr  
2015 

 

 

 

 

 

1 – DA REALIZAÇÃO 

 

A 1ª Antologia de Contos Literários do Portal LiteraturaBr é uma iniciativa cultural do 

portal literário LiteraturaBr em parceria com uma editora independente, que só 

divulgaremos quando do resultado.  

 

2 – DOS OBJETIVOS 

 

Incentivar a produção literária e sua publicação; revelar escritores no cenário da 

literatura brasileira contemporânea e ampliar a visibilidade de seus textos; publicar uma 

coletânea com os contos literários selecionados. 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

 

Estão aptos a concorrer: 

– Brasileiros maiores de 18 anos que residam no Brasil; 

– Estrangeiros que residam no Brasil há, no mínimo, 20 anos. 

 

Parágrafo único: cada participante poderá inscrever apenas um único conto inédito e 

não publicado. São considerados inéditos contos que nunca foram publicados em 

quaisquer meios de comunicação, impresso ou eletrônico, e/ou classificado em qualquer 

concurso literário. 

 

4 – DA NATUREZA E DO TEMA 

 

Entende-se por conto a narrativa curta de um fato fictício, com tema único, espaço e 

tempo limitados e com número reduzido de personagens.  

O tema é de livre escolha do participante. 

 

 

 

 

 

 



5 – DAS INSCRIÇÕES 

 

A inscrição será feita mediante envio de um e-mail para:  

concursoliteraturabr@gmail.com 

 

No e-mail, devem constar as seguintes informações: 

 

– Na linha de ASSUNTO o participante deve escrever  

“Antologia de Contos Literários LiteraturaBr 2015”  

 

– Arquivo de Word: 

– Nome do escritor, sua localidade e idade antes do texto do conto. 

– O conto a ser analisado. 

– O conto deverá ter, obrigatoriamente, um título. 

 

6 – DAS INFORMAÇÕES 

 

O conto deverá conter até 12.000 (doze mil) caracteres com espaço, digitados no 

programa Microsoft Word, fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento de 

linha de 1,5, justificado. O título do conto deverá estar na parte superior da página, 

centralizado, entre a identificação do autor e o texto do conto.  

 

O conto não poderá conter ilustrações.  

 

Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail do concurso: 

concursoliteraturabr@gmail.com 

 

7 – DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Os contos devem ser enviados, impreterivelmente, até o dia 15 de novembro. 

 

Os contos serão selecionados por comissão especialmente designada através do portal 

LiteraturaBr, que selecionará 20 contos a serem publicados na antologia. 

 

A decisão da comissão é soberana e irrecorrível. 

 

8 – DOS RESULTADOS 

 

O resultado da seleção dos contos a serem publicados será divulgado através do site do 

portal LiteraturaBr (www.literaturabr.com) e de suas respectivas páginas oficiais nas 

redes sociais Facebook, Twitter e Instagram.  

 

O resultado da seleção dos contos a serem publicados será divulgado, 

impreterivelmente, no dia 15 de janeiro de 2016. 

 

Os autores selecionados também serão contatados através dos e-mails que inseriram no 

arquivo do conto. 
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9 – DA PUBLICAÇÃO EM ANTOLOGIA 

 

Os autores selecionados deverão comprar, no mínimo, 10 exemplares da Antologia, 

até o dia 15 de fevereiro de 2016.  

 

O valor do livro será vendido, com antecedência, aos autores no valor de R$ 25,00 a 

unidade. 

 

Os exemplares serão enviados para o endereço designado por ele, sem custos com frete 

para o autor. 

 

O endereço para o envio dos exemplares deverá ser, necessariamente, em território 

brasileiro e de responsabilidade do autor.  

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os contos só poderão ser publicados em quaisquer meios de comunicação, impresso ou 

eletrônico, após o envio dos exemplares dos livros para os respectivos selecionados. 

 

O Portal LiteraturaBr reserva-se ao direito de: 

 

1. Proceder à revisão gramatical dos contos selecionados, com a finalidade da 

publicação em antologia; 

2. Não efetuar, sob nenhuma forma, pagamento de direitos autorais; 

3. Não se responsabilizar por cópias, plágios ou fraudes; 

4. Desclassificar o escritor e seu respectivo texto com o não-cumprimento de 

qualquer item e/ou subitem deste Regulamento. 

 

11 – DA CONCORDÂNCIA AO REGULAMENTO 

 

Os participantes, ao se inscreverem, manifestam plena concordância com o presente 

Regulamento, cujo descumprimento ensejará em desclassificação. Os casos omissos 

neste regulamento serão resolvidos pela comissão responsável do portal LiteraturaBr. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Portal LiteraturaBr 


