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REGULAMENTO
Do tema
Art. 1º – HUNING Editora por meio deste edital abre inscrições para o Concurso Internacional
de Conto e Poesias Reinaldo J. S. Corona "In memoriam»

Parágrafo único – Tema livre.
Das inscrições
Art. 2º – Podem participar do Concurso, público em geral, de quaisquer nacionalidade ou
residentes no exterior.
§ 1º – Vetada a participação de membros da diretoria, comissão avaliadora e funcionários da
Huning Editora.
§ 2º – Podem participar escritores maiores de 16 anos, com texto em língua portuguesa.
a) Estrangeiros devem mandar texto em sua lingua nativa e a tradução em português
no mesmo documento.
§ 3º – Cada participante pode inscrever-se com até 02 (dois) poemas e 02 (dois) contos de
sua autoria. Os poemas e ou contos devem ser inéditos, ou seja, que ainda não foram
publicados em livro.
§ 4º – Inscrições são gratuitas.
Art. 3º – As inscrições podem ser feitas pelo site,
www.huningeditora.com.br/concursomachadinho no período de 05 de julho a 05 de dezembro
de 2018.
§ 1º – Ao preencher o cadastro o participante esta concordando com os termos deste edital.
§ 2º – As inscrições serão consideradas validas mediante o preenchimento dos seguintes
dados: Nome completo, CPF, Data de Nascimento, Telefone, e-Mail, endereço residencial, e
Foto.
O CONTEÚDO
Art 4º – A inscrição deve ser composta por dois arquivos, o arquivo contendo a auto biográﬁca
resumida do autor (até 10 linhas). O poema e ou conto em arquivo PDF.
a) Os poemas devem ser digitados em editor de texto eletrônico com formatação clara.
b) Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12;
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c) Cada poema e ou conto não deve exceder o limite de 02 (duas) laudas no tamanho A4;
d) O texto deverá conter um título e caso necessário um subtítulo.

Da premiação
Art. 5º Publicação em livro dos poemas e contos classiﬁcados.
§ 1º – Os participantes não poderão acumular as premiações, ou seja, só poderá ser
classiﬁcado apenas uma categoria participante.
§ 2º – Serão publicados em livro os 10(dez) poemas classiﬁcados e os 10 (dez) contos.
§ 3º – Publicação de livro com os 20(vinte)classiﬁcados, com edição de 1.000 (mil)
exemplares.
§ 4º – Certiﬁcados para os 15 primeiros classiﬁcados .
Da comissão julgadora
Art. 6º – A Comissão Julgadora, será escolhida pela Comissão de Organização do Concurso e
será composta por 03 (três) membros com amplo conhecimento e experiência em Literatura.
Parágrafo único – A Comissão Julgadora terá autonomia no julgamento, que será regido pelos
princípios da originalidade e linguagem poética.

Do resultado
Art. 7º – O resultado do Concurso será divulgado no dia 05 de Janeiro de 2019 pelo site:
www.huningeditora.com.br
Do Pagamento da Remessa dos livros
Art. 8º - Cada autor classiﬁcado arcará com os custos de envio e receberá 05 exemplares
gratuitos.
Das disposições ﬁnais
Art. 9º – A Huning Editora detém todos os direitos de Publicação e Distribuição da obra.
Art. 10º – Do julgamento apresentado pela Comissão Julgadora, quanto a qualidade dos
contos e poemas selecionados, não caberá qualquer recurso, ﬁcando esta medida adstrita às
condições extrínsecas do concurso, dispostas nas cláusulas deste Regulamento, que será
julgado pela Comissão de Organização do Concurso.
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Art.11º- O lançamento do livro acontecerá no mês de março na cidade de Machadinho – RS
na 2º Edição do Festival Literário de Machadinho e Feira do Livro Reinaldo J. S. Corona "In
memoriam"
Art.12º - Casos omissos a este Regulamento serão analisados pela Comissão Julgadora, que
é soberana em suas decisões.
Art.13º A capa do livro será escolhida por meio de concurso fotográﬁco organizado pela
secretaria de educação do município de Machadinho RS.
Art. 14º Concurso literário contará com apoio de entidades artísticos culturais da cidade de
Machadinho RS e região.

Huning Editora
Atenciosamente
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