
 

 

“I Concurso de Contos Livre Opinião – Ideias em Debate 2014” 

 

Apresentação 

O “I Concurso de Contos Livre Opinião – Ideias em Debate 2014”, promovido 

pelo site homônimo, tem como objetivo a revelação de novos autores no cenário 

nacional, bem como difundir, incentivar e prestigiar a criação literária no espaço 

contemporâneo. Além disso, o concurso marca as comemorações pelo 

aniversário de um ano do Livre Opinião – Ideias em Debate, completados em 

Agosto deste ano.  

Regulamento 

Participação: 

1. Poderão participar do concurso escritores brasileiros, com idade a partir de 

16 (dezesseis) anos e que estejam atualmente residindo no país. Cada 

concorrente poderá participar com apenas 1 (um) trabalho inédito, escrito 

em língua portuguesa. 

 

2.  O tema do trabalho é livre, assim como a extensão – desde que isso não 

afete o gênero ao qual é destinado o concurso, ou seja, o conto.  

 

 

3. O texto a ser apresentado deverá ser enviado em formato “.doc” ou “.docx”, 

em fonte Georgia, tamanho 12 e espaçamento 1,5 . As margens devem 

respeitar os limites de 2,5 cm (superior e inferior) e 3 cm (esquerda e 

direita). Marcas d’água e cabeçalho e rodapé estão terminantemente 

proibidos e sua utilização pode incorrer em desclassificação do participante, 

com exceção para a marcação de número de páginas, que poderá ser 

utilizada. O nome do arquivo deverá ser o nome do conto seguido pelo nome 

do autor. 

 

4. No mesmo arquivo, ao final do texto, preencha com os seguintes dados: 

nome completo, CPF, endereço (rua, número, bairro, cidade e CEP) e e-mail. 

Em seguida, escreva uma minibiografia de no máximo 5 (cinco) linhas.  



 

 

 

Inscrição: 

5. A inscrição deverá ser realizada via e-mail, dos dias 22 a 31 de Agosto de 

2014, através do endereço contos@livreopiniao.com.  

 

6. O título do e-mail deve ser “Inscrição I Concurso de Contos Livre Opinião – 

Ideias em Debate 2014” e nele deve estar anexado o arquivo de texto (Word) 

com sua obra, seus dados e minibiografia. E-mails que não obedeceram estas 

regras serão automaticamente desclassificados. 

 

Seleção: 

7. A seleção acontecerá em duas etapas, sendo: 

 

8. 1ª etapa: Após encerradas as inscrições e apuradas as obras habilitadas a 

participar do concurso (verificação de desobediência do regulamento, dados 

ausentes, etc.), 10 (dez) obras serão selecionadas pela equipe do Livre 

Opinião – Ideias em Debate. 

 

 

9. 2ª etapa: das 10 (dez) obras selecionadas, uma será escolhida por um júri 

formado por 3 (três) importantes contistas brasileiros – que poderão ou não 

ter seus nomes revelados no decorrer do concurso. 

 

Resultado e Premiação: 

10. O nome da vencedora ou o vencedor do concurso será anunciado na “Balada 

Literária 2014”, em São Paulo, realizada nos dias 19 (dezenove) a 23 (vinte e 

três) de Novembro, evento em que o Livre Opinião – Ideias em Debate é um 

dos parceiros.  

 



 

 

11. A vencedora ou o vencedor terá seu conto publicado com destaque na página 

do Livre Opinião – Ideias em Debate e também receberá um box com 12 

(doze) livros dos 12 (doze) principais contistas brasileiros da atualidade, 

todos autografados. 

 

 

12. O box será enviado ao endereço fornecido pelo autor no momento da 

inscrição – antes do envio, o autor será notificado. 

 

Condições gerais: 

13. Não serão concedidas menções honrosas, tampouco será feito uso do 

material recebido pelo concurso que não seja o premiado.  

 

14. O concurso não emitirá nenhum tipo de parecer em relação aos contos 

recebidos, tampouco revisará os processos de seleção e premiação. 

15. Qualquer candidato que desobedecer quaisquer regras deste regulamento 

será automaticamente eliminado do concurso, sem direito a revisão ou 

reenvio da inscrição.  

 

16. O Livre Opinião – Ideias em Debate se reserva o direito de modificar, desde 

que comunicado com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, qualquer 

instância deste regulamento. 

 

 

17. Ao se inscrever no “I Concurso de Contos Livre Opinião – 2014”, o 

participante concorda com todas as condições estabelecidas por este 

regulamento. 


