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3.5 –O formulário esta disponivel no link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFWkcYL7xntYvG7JRJEAJpFX-

TFHyMVRsiLRUngxSwcyLag/viewform?usp=pp_url. 

3.6 – No anexo com a(s) poesia(s) deverá constar apenas o pseudônimo do(a) autor(a), localizado 

no rodapé de cada folha e sem qualquer tipo de assinatura, rubrica ou identificação do nome 

verdadeiro do(a) autor(a). 

3.7 – Não será aceito pedido de inscrição após a data de encerramento das inscrições. 
 

3.8 – Não haverá chamada para regularização e documentação ou requisitos referentes à inscrição, 

que, se incompleta ou em desacordo com este edital, acarretará, obrigatória e automaticamente na 

desclassificação do concorrente, quando de sua análise pela “Comissão Julgadora do Concurso”. 

3.9 – Cada participante poderá se inscrever com até duas poesias de sua autoria. 
 

3.10 – As poesias devem ser inéditas, ou seja, poesias que ainda não foram publicadas em livro ou 

em qualquer meio de comunicação, inclusive na Internet. 

3.11 – A inscrição deverá ser composta por dois arquivos, o arquivo contendo as poesias e o arquivo 

do formulário de inscrição e/ou termo de autorização (Anexo I e II) preenchidos. 

3.12 – As poesias e o formulário de inscrição (Anexo I), deverão ser enviados atraves do link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFWkcYL7xntYvG7JRJEAJpFX-

TFHyMVRsiLRUngxSwcyLag/viewform?usp=pp_url 

3.13  As poesias devem ser digitadas em editor de texto eletrônico (Word, Open Office, Star Office, 

etc.) 

3.14 – Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12; 

 
3.15 – Cada poesia não deve exceder o limite de 02 (duas) laudas no tamanho A4. 

 

3.16 – As inscrições são gratuitas. 

 
3.17 – Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente todas as cláusulas e 

condições estabelecidas no presente regulamento. 

 

CAPÍTULO IV – DA SELEÇÃO/JULGAMENTO 

 

4.1 – Membros da Academia Rio-Branquense de Letras que comporá a Comissão Julgadora do 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFWkcYL7xntYvG7JRJEAJpFX-TFHyMVRsiLRUngxSwcyLag/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFWkcYL7xntYvG7JRJEAJpFX-TFHyMVRsiLRUngxSwcyLag/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaFWkcYL7xntYvG7JRJEAJpFX-TFHyMVRsiLRUngxSwcyLag/viewform?usp=pp_url
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Concurso, deverá escolher a poesia classificada em consonância com os requisitos suscitados. 

4.2 – Os critérios de julgamento e seleção são prerrogativas da Comissão Julgadora do Concurso, 

cujas decisões correrão em absoluto sigilo, levando-se em consideração os itens estabelecidos neste 

edital. 

4.3 – Cada poema será avaliado considerando-se a originalidade e linguagem poética etc. 

 

CAPÍTULO V – DA PREMIAÇÃO/ DIVULGAÇÃO E DO RESULTADO 

 

5.1 – Será conferida como premiação poesia classificada 1º lugar (um) notebook e um Troféu, em 

cerimônia a ser realizada no Centro Cultural Rio-Branquense e em data que será definida pela 

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

5.2 – A pessoa física, deverá apresentar no momento do recebimento da premiação, o documento de 

identidade ou carteira de habilitação, caso seja menor de idade certidão de nascimento, sendo o 

mesmo acompanhado dos pais ou responsável. 

5.3 – O resultado do concurso será divulgado no site oficial da Prefeitura 

www.viscondedoriobranco.gov.mg.br, na data de 13 de maio de 2022. 

 

CAPÍTULO VI – DIREITOS DE IMAGEM, DIVULGAÇÃO E REGISTRO 

 

6.1 – O proponente aprovado no concurso autoriza, com o ato da inscrição, a Comissão 

Organizadora do Concurso de Poesia “Elas”, a divulgarem imagem, fotos, vídeos e trabalhos na 

mídia, bem como os materiais a serem produzidos (cartazes, folders, redes sociais etc). 

6.2 – É expressamente vedado aos classificados, por si ou por seu representante, a citação, menção 

ou conexão da poesia selecionada com qualquer patrocinador ou apoiadores particulares e/ou 

estranhos ao supracitado concurso, salvo autorização expressa da “Comissão Organizadora do 

concurso”. 

 
CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o preenchimento da ficha 

de inscrição serão prestados pela “Comissão Organizadora do concurso”, através do e-mail 

culturaturismo@viscondedoriobranco.mg.gov.br ou pelo telefone 32 3559-1907. 

7.2 – os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 
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 ANEXO I 

 

CONCURSO POESIA “ELAS” 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome:  

 

Nascimento: ____/____/________  Naturalidade: _________________________________ 

Sexo:  [    ] Masc.   [    ] Fem.     Idade:     ____________ 

Identidade: __________________ Órgão Emissor: ____________   Data ____/____/______ 

CPF:________________________Nacionalidade:________________________________ 

 

Endereço Residencial: 

Rua/Av.: ________________________________________________ nº _____  

Compl. _______ Bairro: _____________________________________________ 

CEP: ___________ - _____ Cidade/UF.: ____________________ _______ 

Telefone: Res. (      ) __________________ Telefone: Cel : _____ ________________   

E-mail: ________________________________ 
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ANEXO II 

(exclusivo para menores de 18 anos) 

 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE MENOR 

 
Eu, (nome do responsável legal)                 , portador(a) da 

carteira de identidade nº , órgão emissor ,     com     data     

de     expedição     em __/__/__ autorizo o(a) menor (nome completo) 

___________________________________, RG nº_______________,  data de nascimento __/__/__, 

a participar do concurso de poesia “ELAS” de Visconde do Rio Branco MG. 

 

 

  , de de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(assinatura do responsável legal)  

 

 


