
 

A Prefeitura de Cascavel, por meio da 

Secretaria Municipal de Cultura – Biblioteca 

Pública Municipal, com o objetivo de 

evidenciar e estimular a produção literária, 

promove a 8ª edição do Concurso Literário 

Celso Formighieri Sperança. 

Serão premiados os melhores trabalhos 

de conto e poesia nas categorias adulto e 

infanto-juvenil. Tema livre. 

 

 

 

Cronograma 
 

 

Período de Inscrição: 

10 de novembro de 2010 a 

10 de abril de 2011 

 

Entrega da Premiação: 

Junho de 2011 

 
REGULAMENTO 

 
 
1 – O concurso destina-se a todas as pessoas interessadas. Cada 

concorrente poderá participar com apenas um trabalho inédito de conto 

e/ou poesia, tema livre, nas categorias adulto ou infanto-juvenil (até 16 

anos). 

 
2 – Os trabalhos deverão ser apresentados em 3 (três) vias, e 1 (hum) cd 

contendo o arquivo em Word. 

 
3 – Deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Cultura – Biblioteca 

Pública Municipal, Rua Paraná, 2786 – CEP 85812 –011 – Cascavel – Paraná.  

 
4 – Nos textos dos contos e poesias deverá figurar claramente o título e o 

pseudônimo do autor, mas nunca o nome verdadeiro ou assinatura. Num 

envelope menor, fechado, remeterá o candidato folha com nome e 

pseudônimo adotado, endereço e breve currículo (informações pessoais). 

 
5 – A comissão julgadora será composta de 3 (três) membros de 

reconhecido nível intelectual, sendo sua decisão soberana e irrecorrível.  

 
6 – Fica vedada a participação dos membros da Comissão Organizadora. 

 
7 – O encaminhamento dos trabalhos, na forma prevista neste 

regulamento, implica na concordância com as disposições nele 

consignados. 

 
8 – A premiação consistirá na inclusão dos trabalhos premiados e 

selecionados no livro da 8ª Edição do Concurso Literário Celso Formighieri 

Sperança e recebimento do livro, além do que está previsto no Edital 

008/2010. 

 
 
9 – Os direitos de reprodução serão da Prefeitura Municipal de Cascavel, 

citando o autor. 

 

10 – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela 

Comissão Julgadora. 

 

 



 
 
 

"Mas já que se há 
de escrever, que, ao 

menos, não se 
esmaguem com 

palavras as 
entrelinhas". 

 
(Clarice Lispector) 
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