PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
DEPARTAMENTO DE LITERATURA

XXVI Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho
Inscrições de 09 a 26 de agosto de 2016
Resultado final no dia 30 de setembro
R$ 7.000,00 em prêmios

Criado em 1989, o Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho é
promovido pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes através da
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. A partir do ano 2000 o evento passou a
fazer parte do projeto O Coronel e o Lobisomem, com o objetivo de colocar em
evidência a obra e a memória do escritor campista nascido em 1914 e falecido em
1989.
Este ano estamos oferecendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) em prêmios, valor que
será dividido entre os autores dos cinco melhores contos. A seleção dos
vencedores será feita por uma comissão formada por profissionais de reconhecida
competência e ligados à área literária.

Regulamento
1- O XXVI Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho está aberto a
todos os contistas, brasileiros de quaisquer partes do mundo e para estrangeiros,
desde que residentes no Brasil por mais de dois anos.
2- Cada autor poderá inscrever um (01) trabalho. As inscrições estarão abertas de 09 a
26 de agosto de 2016 e o resultado final será anunciado no dia 30 de setembro.
3- Os contos deverão estar identificados apenas com pseudônimo, em cinco vias
impressas em papel formato A-4, com a fonte Times New Roman, corpo 12, espaço
simples.
4- As 5 (cinco) vias impressas com o conto concorrente deverão ser enviadas em um
envelope lacrado. Para subscritar, o remetente também usará apenas o pseudônimo.
5- A ficha de inscrição, com identificação do autor, autorização para publicação dos
trabalhos e outras informações necessárias, deverá ser enviada num envelope menor,
lacrado dentro do envelope maior da postagem.
6- Os envelopes lacrados devem ser endereçados ao XXVI Concurso Nacional de
Contos José Cândido de Carvalho - Departamento de Literatura da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima - Rua Salvador Correia, nº 117 - Centro - CEP: 28.035-310 Campos dos Goytacazes/RJ.
7- As inscrições feitas fora da cidade de Campos dos Goytacazes terão como data
válida o dia de postagem no correio em sua cidade de origem, tendo como data limite
para envio, o dia 26 de agosto de 2016. As inscrições enviadas com data de postagem
após a data limite, não serão consideradas.
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08- O tema é livre, mas deverá obedecer estritamente as características do gênero
proposto (Conto) pelo concurso: personagens, ficção, introdução, explicação e
desfecho. Crônicas serão desclassificadas. Cada trabalho deverá ter um mínimo de 30
(trinta) linhas e um máximo de 03 (duas) laudas.
09- Os originais não serão devolvidos.
10- O julgamento do XXVI Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho
será feito por profissionais da área de literatura, jornalismo e história, com a devida
competência para o trabalho. O resultado será divulgado no dia 30 de setembro de 2016.
11- Os cinco melhores contos do XXVI Concurso Nacional de Contos José Cândido
de Carvalho dividirão o prêmio de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com a seguinte
distribuição:
-Primeiro lugar-----R$ 2.000,00
-Segundo lugar----R$ 1.700,00
-Terceiro lugar-----R$ 1.400,00
-Quarto lugar-------R$ 1.100,00
-Quinto lugar-------R$ 800,00
12- Os vencedores, assim que solicitados, deverão enviar xerox dos seguintes
documentos: CPF, RG, PIS/PASEP, Comprovante de Residência e Cartão Bancário.
13- Os vencedores receberão por e-mail o recibo da premiação, que deverá ser assinado
e reenviado como anexo no corpo da resposta. Em caso de recusa, não haverá liberação
da premiação.
14- Inscrições feitas em fichas de concursos anteriores serão desclassificadas.

Também serão desclassificadas as inscrições feitas com letras manuscritas
incompreensíveis que impossibilitem leitura e identificação de dados.
15- A CONTA CORRENTE informada na ficha de inscrição deverá ser do autor do
conto. Não será aceita CONTA POUPANÇA, caso contrário, não será possível efetuar a
premiação.
Mais informações pelo site http://www.campos.rj.gov.br/

Em caso de dúvida, entre em contato pelo tel (22) 27332530, de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h ou através do e-mail: fcjol.literatura@gmail.com No campo Assunto, digite
“Concurso de Contos”.
Perguntas e dúvidas também poderão ser respondidas pelo facebook, na página XXVI
Concurso Nacional de Contos

DEPARTAMENTO DE LITERATURA DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
Rua Salvador Correia, nº117 - Centro - CEP 28.035-310 - Campos dos Goytacazes - RJ
CNPJ: 29.898.145/0001-33
E-mail: fcjol.literatura@gmail.com
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XXVI Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho

Ficha de Inscrição:
Título do Conto:______________________________________________________________
Pseudônimo:_________________________________________________________________
Autor:______________________________________________________________________
RG.:__________________________________ CPF:_________________________________
Endereço:___________________________________________________________________
Bairro_____________________________________________CEP_____________________
Cidade:_____________________________________________________________________
Telefone Residencial: (

)______________________ Celular: ( )_____________________

E-mail:_____________________________________________________________________
Conta Corrente:____________________ Agência:________ Banco:____________________

Autorizo a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima a publicar meu conto
selecionado para o XXVI Concurso Nacional de Contos José Cândido de
Carvalho.
Data da inscrição: ____/____/______

____________________________________________________________________
Assinatura do Autor
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