
 

 

Concurso de literatura CONTOS DO INTERIOR 

1- DO CONCURSO  

1.1 O concurso CONTOS DO INTERIOR é organizado e promovido pela Editora Santa 

Agnes. 

1.2 O intuito do concurso é revelar novos contistas do interior do Brasil, que tenham 

como temática sua realidade interiorana.  

2 – DOS CONCORRENTES 

2.1 Poderão concorrer contistas nascidos em qualquer cidade do interior de qualquer 

Estado da Federação. 

2.2. Poderão concorrer contistas a partir dos 18 anos de idade. 

1.3 Concorrerão exclusivamente livros de contos ou minicontos com um mínimo de 50 

(cinquenta) e um máximo de 150 (cento e cinquenta páginas). Cada candidato poderá 

inscrever quantos livros quiser. Poderão ser aceitos livros escritos em parceria. 

3- DA PREMIAÇÃO:  

3.1 Será premiado apenas UM livro.  

3.2 O vencedor terá seu livro publicado pela Editora Santa Agnes, numa tiragem de 100 

(cem) exemplares em formato e-book. Os lucros provenientes da venda dos exemplares, 

ao custo individual de R$ 30,00 (trinta reais), serão divididos na proporção de 50% para 

o autor premiado e 50% para a Editora Santa Agnes, descontadas as taxas. Ao esgotar-

se a tiragem inicial, poderão ser editadas novas tiragens, em comum acordo entre o 

autor premiado e a Editora Santa Agnes.  

5 - DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) deverá ser paga mediante 

cartão de crédito. 

5.2 Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar, para o endereço eletrônico 

editorasantaagnes@gmail.com um e-mail fornecendo as seguintes informações: 1] 

nome completo; 2] nome artístico ou pseudônimo; 3] título da obra inscrita; 4] número 

de RG; 5] número de CPF e 6] cidade natal, que deve necessariamente ser uma cidade 

do interior. A este e-mail o candidato deverá acrescentar os seguintes anexos: 1] uma 
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foto da sua carteira de identidade, em que apareçam claramente seu nome, sua cidade 

natal e seus números de RG e de CPF e 2] seu livro, em formato PDF.  

IMPORTANTE: O procedimento descrito acima deverá ser repetido todas as vezes em 

que o autor inscrever um livro. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail. 

6. DOS PRAZOS 

6.1. As inscrições encontram-se abertas e serão encerradas às 23:59h do dia 15 de abril 

de 2020. 

IMPORTANTE: A Editora Santa Agnes se reserva o direito de postergar as inscrições, 

mas não mais do que uma vez e por não mais do que 15 dias. 

6.2. O resultado final será anunciado nas redes sociais entre trinta dias, no mínimo, e 

quarenta e cinco dias, no máximo, após o encerramento das inscrições.  

 


