II CONCURSO SABA DE LITERATURA
Modalidade: Conto
A Sociedade Amigos do Balneário Atlântida – SABA visando valorizar a atividade
literária, promove o presente concurso, de acordo com o regulamento abaixo:

Regulamento:
1. Os candidatos podem concorrer com até (3) três contos inéditos, isto é, nunca terem sido
publicados em livro, jornal ou revista.
2. Os trabalhos deverão ser escritos em português, com tema livre, datilografados, xerocados ou
digitados em papel A4, letra tamanho 12, fonte Arial, espaço 1.5, em uma só face do papel, e
enviados em (3) três vias, tendo no máximo (5) cinco páginas de extensão.
3. Cada conto deverá ser identificado apenas pelo título e pelo pseudônimo, não podendo constar
nada que identifique o nome do autor.
4. Um envelope deverá ser remetido à SABA, no interior do qual estarão os até (3) três contos
juntamente com um envelope menor, lacrado, que indicará no exterior apenas o nome dos contos
e o pseudônimo do autor. No interior deste envelope menor, uma folha indicará o nome do
concorrente, pseudônimo, títulos dos trabalhos, endereço completo, telefone e E-mail. Não serão
aceitos textos enviados pela internet.
5. Os três melhores trabalhos de cada categoria, além de receberem diplomas alusivos, farão jus
a seguinte premiação:
1º Lugar – R$ 500,00
2º Lugar – R$ 300,00
3º Lugar – R$ 200,00
6. Os jurados, a seu critério, poderão distribuir Menções Honrosas aos melhores textos.
7. A cerimônia de premiação ocorrerá na temporada de praia de 2019. O resultado será divulgado
no site da SABA, além de jornais da região. Os vencedores serão informados por e-mail.
8. Os trabalhos deverão ser enviados, diretamente ou pelo correio, até o dia 30 de novembro de
2018 para:
SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BALNEARIO ATLÂNTIDA – SABA
Praça Osvaldo Cruz n.º 15, sala 2003, CEP 90038-900, Porto Alegre, RS.
9. Informações adicionais serão prestadas pelo telefone (51) 3225.1526 ou E-mail:
aaspis@terra.com.br ou d.alegria@terra.com.br
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