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Apresentação  
O Prêmio Campos do Jordão de Literatura 2015 (Conto e Poesia) é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão, através da Secretaria Municipal de Cultura, que tem por objetivos manter o nome de 
nossa Cidade no cenário literário internacional, estimular a produção literária e atuar na descoberta de novos 
talentos da Literatura. Campos do Jordão vem desenvolvendo a cada ano ações literárias de abrangência 
internacional, dando sua contribuição para o desenvolvimento da Literatura e estimulando a aparição de 
novos talentos em todos os níveis literários. 
 
 
Objetivo 
O concurso tem como finalidade:  
 Identificar os escritores no âmbito internacional, nacional e municipal, divulgar seus trabalhos e estimular a 

criação Literária.  
 Selecionar e premiar o trabalho dos escritores concorrentes. 
 Tema: Livre. 
 
 
Participação 
A participação é aberta a qualquer escritor, brasileiro ou estrangeiro, em ambas as categorias.  
Não há limites de paginas, toques ou linhas para a apresentação. 
Os textos deverão ser digitados ou datilografados. Não serão aceitos trabalhos manuscritos. 
Os textos devem ser enviados em 02 (duas) vias cada um, devendo constar em cada uma delas o título do 
texto e o pseudônimo do autor. Anexo, deve ser enviado outro envelope menor, lacrado, devendo constar na 
parte externa apenas o pseudônimo, títulos das obras e a categoria concorrente (poesia ou conto). Na parte 
interna deste segundo envelope, as seguintes informações: Pseudônimo, título das obras inscritas, nome do 
Autor, endereço com CEP, telefone e e-mail, se tiver. 
O mesmo autor pode participar de ambas as modalidades (poesia e conto), podendo utilizar o mesmo 
pseudônimo para ambas. 
No campo “remetente” do envelope, utilizar somente o pseudônimo do autor e seu endereço completo. 
Não serão aceitas inscrições por internet. 
 
 

Inscrição 
As inscrições estarão abertas de 01/04 a 30/09/2015 
 
 
Local para entrega/envio de obras:  
Biblioteca Municipal Prof. Harry Mauritz Lewin 
Rua Altino Arantes, 80 – Abernéssia 
12460-000 Campos do Jordão SP 
 
Obs: As obras podem ser entregues pessoalmente na Secretaria ou via correios (valendo a data-limite 
constante no carimbo do envelope). 
 
 
Categoria: 

 Autor Jordanense: nascidos ou residentes em Campos do Jordão (cujos textos devem 
obrigatoriamente ser enviados em língua portuguesa); 

 Autor  Nacional: residentes em todas as unidades da Federação (cujos textos devem 
obrigatoriamente ser enviados em língua portuguesa); 



 Autor Internacional (textos escritos em algum dos seguintes idiomas: português, inglês, italiano ou 
espanhol). 
Observação: cada autor poderá participar de somente uma única categoria. 
 

 
Premiação 
Os primeiros colocados de cada categoria serão agraciados com o Troféu Pedro Paulo Filho, homenagem ao 
grande escritor jordanense. 
Segundos e terceiros colocados receberão medalhas. 
Todos os participantes receberão certificados de participação. 
Fica a critério da Comissão Organizadora (Secretaria Municipal de Cultura) a concessão ou não de Menções 
Honrosas 
Está prevista cerimônia de entrega dos prêmios em data a ser posteriormente informada, na cidade de 
Campos do Jordão. 
 
 
Seleção  
As obras serão submetidas a um processo de seleção e premiação a cargo de uma Comissão Julgadora, 
composta por três jurados, escolhidos pela Secretaria Municipal de Cultura.                                                                                                                                         
Qualquer ponderação ou observação com relação ao regulamento deverá ser feita antes do anúncio do 
resultado por parte da comissão de seleção. 
A decisão da Comissão Julgadora acerca das notas é soberana e irrecorrível. 
 
 
Disposições Gerais 
As obras não terão cobertura securitária, sendo que qualquer eventualidade e custo quanto a envio ou 
eventuais extravios será de inteira responsabilidade do artista. 
A responsabilidade por acusações de plágio é de responsabilidade do autor. 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora (Secretaria Municipal de 
Cultura). 
A inscrição implica automaticamente na aceitação de todos os itens deste regulamento. 
 
 
Maiores Informações 
Secretaria Municipal de Cultura de Campos do Jordão 
http://concursosculturaiscj.blogspot.com.br/ 
cultura.camposdojordao@gmail.com 
(12) 3664-4427 / (12) 3664-3833 
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