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DA COMISSÃO JULGADORA
12.Os referidos trabalhos serão julgados por uma
Comissão formada por três (ou quatro) professores, de
acordo com o número de inscritos no concurso.
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2.400,00 divididos para cada uma das modalidades PROSA E VERSO), assim distribuídos:
1º lugar - R$ 500,00; 2º lugar - R$ 400,00; 3º lugar - R$
300,00, além de troféus/medalhas e certificados. As
Menções Honrosas receberão troféus/medalhas e
certificados.
11. Todos os inscritos receberão DIPLOMA de participação
do evento.

DA CLASSIFICAÇÃO
13. Os classificados serão comunicados por meio de email e/ou contato telefônico.

DA ENTREGA DE PRÊMIOS
14. Prevista para 07 de novembro de 2014, na sede da
Academia Palmeirense de Letras - Centro de Palmeira dos
Índios (Rua Major Cícero de Góes Monteiro, nº 79 (vizinho
à Caixa Ecpnômica Federal).
Informações:
www.apalca.com.br
E-mail: isvaniamarques@hotmail.com
Tel.: (82) 9308-0959
Realização:

ACADEMIA PALMEIRENSE DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES
(DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL)
FUNDAÇÃO: 21 DE junho de 2000
CNPJ Nº 05.090.180/0001-63

Apoio Cultural:

DAS INSCRIÇÕES E DA SELEÇÃO

1. Poderão participar do Concurso estudantes (a partir do
Ensino Médio), pessoas simpatizantes da literatura e
comunidade em geral, desde que não possuam livro
publicado;
2. As inscrições serão realizadas no período de 30 de
junho (segunda-feira) até 02 de outubro de 2014 (quintafeira) na sede da Academia Palmeirense de Letras, situada
à Rua Major Cícero de Góes Monteiro, nº 79 (vizinho à
Caixa Econômica Federal), centro da cidade, CEP. 57600050, de segunda à sexta-feira, de 09 até 13h.
3. Nas remessas efetuadas pelo CORREIO, somente serão
considerados inscritos os trabalhos postados dentro do
prazo acima estabelecido, constando no envelope cópia
do comprovante do depósito da inscrição (Bco. do Brasil,
Ag. 0136-8, C/C nº 12.519-9, Op. 001 - Academia
Palmeirense de Letras, Ciências e Artes) ;
4. Fica vedada a inscrição de qualquer membro desta
(e/ou de outra) Academia.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
5. TEMAS LIVRES - Os trabalhos deverão ser inéditos,
digitados em espaço duplo, folha A4, fonte arial, tamanho
12, em três vias cada, rubricadas e com pseudônimo:
A - POESIAS - Cada poesia terá no máximo 02 (duas)
páginas;
B - CONTOS - Cada conto terá no máximo 05 (cinco)
páginas;
C - CRÔNICA - Cada crônica terá no máximo 02 (duas)
páginas);
6. Os originais dos trabalhos inscritos não serão
devolvidos, e os trabalhos não classificados serão
incinerados;
7. Os casos omissos deste Regulamento serão decididos
pela Comissão Julgadora deste Concurso.

PROCEDIMENTOS
8. Todos os trabalhos deverão ser escritos em língua
portuguesa e entregues dentro de um ENVELOPE
GRANDE, contendo na capa o pseudônimo e o título do
trabalho, além de sua categoria (prosa ou verso);
9. Dentro do envelope grande deverá constar um
ENVELOPE PEQUENO LACRADO, com cópia da Carteira de
Identidade e/ou Registro de Nascimento, endereço
completo, telefone para contato e e-mail, além da
biografia do autor (máximo de 5 linhas).
Obs.: na frente deste envelope (lacrado), também
colocar o título do trabalho e pseudônimo do autor.

DA PREMIAÇÃO
10. Os primeiros lugares de cada categoria (prosa e verso)
receberão premiação, em dinheiro, (totalizando R$

2014.

A Academia Palmeirense de Letras, Ciências e
Artes (APALCA), em comemoração aos seus 14 (quatorze)
anos de fundação, lança o seu VI CONCURSO PROSA E
VERSO JOFRE SOARES, homenageando o palmeirense,
ator de teatro e de cinema, oficial da Marinha do Brasil
aposentado, além de ser o patrono da Cadeira nº 21 deste
sodalício. Este Concurso tem por objetivo promover a
leitura e a produção de textos, além de divulgar as ações
acadêmicas, subsidiando pesquisas e políticas de leitura,
além de oportunizar novos autores, observando os
seguintes procedimentos:

