IV CONCURSO NACIONAL SABA - ABRÃO ASPIS 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, sejam em formatos impressos ou digitais.
2. Os trabalhos deverão ser escritos em Português, com tema livre, digitados em página formato A4,
letra tamanho 12, fonte Arial, espaço 1.5, 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. Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 15 de Março de 2021 exclusivamente pelo e-mail:
concursoliterariosaba@gmail.com , contendo APENAS o conto e o pseudônimo do autor, no título da
obra e o campo “assunto” do e-mail. Quaisquer outros dados de identificação enviados para este
endereço de e-mail implicarão na desclassificação imediata do autor.
5. O autor deverá ainda enviar um e-mail para sabaculturaloficial@gmail.com contendo o nome do
concorrente, pseudônimo, títulos dos trabalhos enviados, endereço completo, telefone e e-mail.
6. Não serão consideradas inscrições enviadas por qualquer outro meio que não sejam os
especificados nos itens 4 e 5 deste regulamento.
7. 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
8. Os jurados, a seu critério, poderão distribuir Menções Honrosas aos melhores textos.
9. A divulgação dos vencedores ocorrerá no Atlântida, dia 30 de Abril de 2021. O resultado também
será divulgado no site da SABA, além de jornais da região. Os vencedores serão informados por email.
10. Informações adicionais serão prestadas pelo telefone (51) 3225.1526 ou e-mails
sabaculturaloficial@gmail.com e gilbertobwallace@gmail.com.
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