REGULAMENTO CONCURSO LITERÁRIO – CONTOS DA REFORMA
AGRÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o objetivo de incentivar a produção literária e preservação da
memória histórica de seus Associados, a AFITESP – Associação dos
Funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo e o
SINDAFITESP – Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo em gestão conjunta, tem o prazer e a honra de
lançar o Concurso Literário “Contos da Reforma Agrária no Estado de São
Paulo” que se propõe organizar uma publicação de contos relacionados a
temática do trabalho de seus associados/sindicalizados.
I – Proposta: O concurso literário “Contos da Reforma Agrária no Estado
de São Paulo” tem a proposta de reunir, organizar, publicar e premiar
através de uma publicação de coletânea homônima, pelo menos 10 contos
de ficção ou não ficção baseados da rica história profissional de seus
associados em sua trajetória de contato com o público beneficiário dos
Assentamentos, Quilombos, e demais Comunidades e Movimentos Sociais,
incluindo o público da regularização fundiária atendidos pela Ação da
Fundação Itesp e dos órgãos estatais antecessores e desta forma preservar
também, de forma indireta a história real, sem a pretensão de um relato
documental. Os contos podem ser ambientados em qualquer período
histórico, desde os primórdios da ação estatal nesta área, ainda na década
de 60, até os dias de hoje ou num futuro imaginário, preservando-se,
apenas, as características históricas e geográficas reais. Os contos devem
ser narrativos, podendo ser escritos em gêneros variados como aventura,
ficção, não ficção, comédia, drama, mistério, romance, suspense ou outros,
com um mínimo de 3 e máximo de 8 laudas como referência, digitadas no
padrão A4, fonte Arial, corpo 12, espaço 1,5, sem espaços entre parágrafos,
margem moderada (superior e esquerda, 3cm, inferior e direita, 2cm).
II – Participação: Podem participar todos os Associados e ex Associados
da AFITESP e do SINDAFITESP, sendo permitida a captação por áudio ou
vídeo de histórias orais de colegas ou do público beneficiário, neste caso,
deverão ser transcritas para o formato proposto e inscritas em coautoria.
III – Inscrições:
1. As inscrições se iniciam no dia 02 de julho de 2019 e se encerram no dia
08 de outubro de 2019.
2. Procedimentos para inscrições:
a. Preencher ficha de inscrição e termo de autorização para publicação que
serão enviados a todos os associados e disponibilizados no site:
www.afitesp.org.br
b. Enviar os documentos assinados digitalizados para o e-mail:
afitesp@gmail.com.br arquivo com o nome do participante contendo: Ficha
de inscrição e Termo de autorização para publicação e o texto do conto em
formato Word conforme descrito na proposta.
c. Enviar os documentos assinados originais para a AFITESP por malote ou
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correio.
d. Não serão consideradas inscrições cuja documentação não esteja
completa ou em outro formato ou enviadas fora do prazo.
e. Cada associado ou ex-associado poderá concorrer com até três textos.
IV – Critérios de Seleção: A seleção e classificação dos textos será
realizada por Comissão de Seleção composta por três membros que serão
nomeados pela Presidente da AFITESP/SINDAFITESP e obedecerá aos
seguintes critérios:
a. Adequação ao tema
b. Cumprimento do tamanho mínimo ou máximo proposto
c. Originalidade
d. Clareza e coerência do texto
e. Adequação ortográfica e gramatical
A decisão da comissão de seleção é irrevogável.
A critério da comissão de seleção, poderá ser contratado profissional para
revisão ortográfica e gramatical que não desfigure o conteúdo original e
assessoria para publicação.
V – Premiação: Serão publicados até 10 contos na coletânea “Contos da
Reforma Agrária no Estado de São Paulo”, que terá seu lançamento em abril
de 2020, em sessão de premiação e autógrafos que ocorrerá em data e local
a serem divulgados oportunamente.
Os autores serão premiados da seguinte maneira: • 1° colocado – 10
exemplares da coletânea, espaço com cadeira para autógrafo no lançamento
do livro, certificado de premiação e troféu. • 2° colocado – 06 exemplares da
coletânea, espaço com cadeira para autógrafo no lançamento do livro,
certificado de premiação e troféu. • 3° colocado – 04 exemplares da
coletânea, espaço com cadeira para autógrafo no lançamento do livro,
certificado de premiação e troféu. • 4° ao 10° colocado – 2 exemplares da
coletânea, espaço com cadeira para autógrafo no lançamento do livro,
certificado de premiação e medalha.
VI – Outras disposições 1. Os exemplares e certificados referentes às
premiações serão entregues no dia do lançamento da coletânea; 2. A
comissão de seleção se reserva ao direito de premiar menos ou mais contos
ou cancelar este concurso caso não atinja número necessário de inscrições
satisfatórias; 3. A AFITESP/SINDAFITESP não assume nenhuma
responsabilidade por quaisquer despesas que os (as) participantes,
contemplados (as) ou não, possam vir a ter em consequência de sua
participação no concurso, além da premiação prevista; 4. Os participantes
são responsáveis por conceitos e opiniões expressados em seus trabalhos e
pelos aspectos de natureza jurídica relacionados, ou seja, AFITESP não se
responsabiliza civil e nem criminalmente pelas ideias e opiniões
manifestadas pelos candidatos; 5. O participante assume a inteira e
exclusiva responsabilidade na hipótese de constatação de plágio total ou
parcial, sujeitando-se às penalidades previstas em lei para o caso de
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violação de direitos autorais (Art. 184, do Código Penal); 6. A participação
neste concurso literário acarreta a aceitação total e irrestrita de todos os
itens, cláusulas e condições deste Regulamento e não gerará ao participante
e/ou contemplado (a) nenhum direito ou vantagem que não estejam
expressamente aqui previstos; 7. Será incluído na publicação um histórico
das Diretorias da AFITESP e do SINDAFITESP desde as suas respectivas
fundações, 07/04/1997 e 12/05/2014.
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO
Concurso Literário “Contos da Reforma Agrária no Estado de São Paulo”
Identificação do Autor:
Nome: ______________________________________________________________
Título da obra: _______________________________________________________
Sexo: F ( ) M ( ) Data de Nascimento ___/___./___ Número do RG _____________
Endereço: Logradouro: __________________________________________ Nº____
Bairro:__________________ Cidade __________________________CEP________
Tel. Residencial: (__) ____________________ Cel. (__) ______________________
E-mail: ___________________________________
Local de trabalho atual na Fundação Itesp: _________________________________
Identificação do Coautor (se houver):
Nome: _____________________________________________________________
Título da obra: _______________________________________________________
Sexo: F ( ) M ( ) Data de Nascimento ___/___./___ Número do RG _____________
Endereço: Logradouro: __________________________________________ Nº____
Bairro: __________________ Cidade _________________________CEP________
Tel. Residencial: (__) ____________________ Cel. (__) ______________________
E-mail: ___________________________________
Local de trabalho atual na Fundação Itesp: _________________________________
____________________________________
Assinatura do Autor (a)
____________________________________
Assinatura do Coautor (a)
Local e data:______________________________, ____/____/_________
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ANEXO II – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DECLARAÇÃO DE
ORIGINALIDADE DA OBRA
Concurso Literário “Contos da Reforma Agrária no Estado de São Paulo”
Eu, __________________________________________________________ e
__________________________________________________________________
autorizo (amos) a publicação e concedo (emos) a cessão dos direitos autorais do texto
_______________________________________________________________

à

Organização do concurso literário “Contos da Reforma Agrária no Estado de São
Paulo” para publicação em meio impresso ou mídia digital, em qualquer data/período,
sem ônus ou reclame de direitos sobre a publicação. Declaro (amos) estar ciente (s) de
que os Organizadores do Concurso e a Comissão Julgadora do Certame poderão
sugerir alterações à obra para adequação à publicação.
Declaro (amos) que os textos e/ou imagens constantes da obra são originais
de minha (nossa) autoria. Declaro (amos) estar ciente (s) dos termos constantes no
Regulamento.
____________________________________
Assinatura do Autor (a)
____________________________________
Assinatura do Coautor (a)
Local e data:______________________________, ____/____/_________.
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