
EDITAL Nº 001/2020 

REGULAMENTA O PRÊMIO LITERÁRIO DA ACADEMIA JUVENIL 

ACREANA DE LETRAS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1 – A Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), junto do Governo do Estado do Acre, 

através do Gabinete da Primeira-Dama e da Fundação de Cultura e Comunicação Elias 

Mansour (FEM), torna público o presente Edital, que premiará jovens escritores 

residentes no Estado do Acre. 

2 – A Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL) é pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, entidade de utilidade pública municipal em Rio Branco pela lei nº 

2.322 de 7 de agosto de 2019, inscrita no CNPJ nº 24.207.081/0001-63, fundada em 22 

de abril de 2015. 

3 – São objetivos do presente Edital: 

3.1 – Estimular a produção de obras literárias; 

3.2 – Fomentar a cultura; 

3.3 – Divulgar jovens escritores; 

3.4 – Homenagear escritores consagrados na literatura local. 

 

INSCRIÇÃO 

 

4 – As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através de link 

disponível no site da Agência de Notícias do Acre, do dia 13 de fevereiro às 23h59 do 

dia 13 de março. Não serão consideradas inscrições após esse período. 

5 – Cada participante poderá concorrer com apenas um texto por categoria. Caso 

participe em ambas categorias, as inscrições deverão ser realizadas separadamente. 

6 – O texto deverá ser anexado ao formulário online de inscrição. 

7 – Orienta-se que o texto seja digitado em fonte Arial, tamanho 12, estilo normal, na 

cor preta;  

8 – O arquivo deverá estar no formato Word (.docx) ou PDF. Arquivos em outros 

formatos não serão aceitos. 

9 – O texto enviado na categoria CONTO deverá ter no máximo 10 laudas. Entende-se 

por conto uma narrativa ficcional curta. 

10 – O texto enviado na categoria POEMA deverá ter no máximo 3 laudas. Entende-se 

por poema um gênero textual dividido em estrofes e versos. 

11 – O arquivo deverá conter apenas textos, sem ilustrações, gráficos ou quaisquer tipos 

de imagens. Inscrições fora desses parâmetros serão invalidadas. 

12 – Os participantes menores de 18 anos deverão anexar no ato da inscrição o Termo 

de Autorização dos Pais ou Responsáveis, disponível no site da Agência de 



Notícias do Acre, assinado por um de seus responsáveis, sob pena de indeferimento 

da inscrição. 

13 – Após a realização da inscrição, é permitida a substituição do arquivo com o texto 

ou correção de informações. Para tanto, deverá ser realizada nova inscrição e enviado 

um e-mail para diretoriaajal@gmail.com com seus dados pessoais solicitando o 

cancelamento da primeira inscrição. 

13.1 – Na ausência do envio de e-mail comunicando a alteração, valerá a primeira 

inscrição realizada. 

13.2 – Essa alteração pode ser realizada até as 23h59 do dia 13 de março de 2020, no 

horário local. Após esse prazo, não poderá ser feita alteração na inscrição. 

14 – Caso a inscrição não tenha seguido rigorosamente o edital, será indeferida, com a 

discriminação do que não foi cumprido. 

14.1 – A lista com as inscrições deferidas e indeferidas estará disponível no dia 16 de 

março de 2020; 

14.2 – A interposição de recurso referente ao indeferimento de inscrições deverá ser 

realizada presencialmente, na sede da Fundação de Cultura e Comunicação Elias 

Mansour, na Divisão de Apoio às Artes, em formulário impresso que será disponibilizado 

a(o) candidato(a), no prazo que consta em cronograma. 

14.3 – A Comissão Julgadora avaliará os recursos recebidos em prazo estabelecido no 

cronograma e divulgará a lista definitiva de inscrições deferidas. 

14.4 – Não caberá recurso à lista definitiva de inscrições deferidas. 

15 – Ao se inscrever para este Edital, o participante ou seu responsável legal se 

responsabiliza civil e criminalmente, caso concorra com textos de autoria de terceiros, 

ficando a organização do Prêmio isenta de quaisquer sanções ou responsabilidades em 

decorrência das obras recebidas. 

 

JULGAMENTO 

 

16 – As obras inscritas serão analisadas por comissão julgadora, previamente definida, 

compostas por escritores, especialistas em literatura, jornalistas e críticos literários, 

dentre os quais serão: 

a) 6 indicados pela Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL); 

b) 2 indicados da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) 

c) 2 convidados da sociedade civil, sob critério definido pela AJAL; 

17 – O critério para análise e seleção das obras inscritas é o mérito literário, cabendo 

ao júri final a decisão, que será soberana. 

18 – Não caberá recurso à decisão da Comissão Julgadora. 

19 – Os membros da comissão julgadora não receberão quaisquer remunerações e/ou 

cachês referentes a sua participação. 

 

 

mailto:diretoriaajal@gmail.com


PREMIAÇÃO 

 

20 – Serão anunciados 3 (três) finalistas por categoria, sem a indicação da ordem de 

classificação, em data constante no cronograma do Edital. 

21 – A lista com os finalistas será publicada no site da Agência de Notícias do Acre, 

sendo de responsabilidade do candidato acompanhá-la. 

22 – O resultado com a ordem de classificação dos finalistas será anunciado durante a 

cerimônia de premiação. 

23 – CATEGORIA POEMA 

23.1 – O 1º lugar da categoria POEMA receberá a Comenda J. G. de Araújo Jorge, 

Diploma de Menção Honrosa da AJAL e R$ 300,00 em dinheiro; 

23.2 – O 2º lugar da categoria POEMA receberá a Comenda J. G. de Araújo Jorge e 

Diploma de Menção Honrosa da AJAL; 

22.3 – O 3º lugar da categoria POEMA receberá a Comenda J. G. de Araújo Jorge e 

Diploma de Menção Honrosa da AJAL; 

24 – CATEGORIA CONTO 

24.1 – O 1º lugar da categoria CONTO receberá a Comenda Florentina Esteves, 

Diploma de Menção Honrosa da AJAL e R$ 300,00 em dinheiro; 

24.2 – O 2º lugar da categoria CONTO receberá a Comenda Florentina Esteves e 

Diploma de Menção Honrosa da AJAL; 

24.3 – O 3º lugar da categoria CONTO receberá a Comenda Florentina Esteves e 

Diploma de Menção Honrosa da AJAL. 

 

25 – A Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL) concederá a premiação em dinheiro 

e os diplomas de menção honrosa; 

26 – A Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) financiará a 

confecção das comendas dos premiados, que levarão os nomes dos escritores 

acreanos Florentina Esteves e J. G. de Araújo Jorge, como forma de apoio à AJAL e de 

homenagem aos artistas locais. 

27 – Fica a cargo do Governo do Estado do Acre, através do gabinete da primeira-dama, 

a articulação no âmbito do governo referente às necessidades logísticas, como 

disponibilização de plataformas de imprensa e publicação nos meios oficiais, cessão de 

espaços públicos administrados pelo Poder Executivo para realização dos trabalhos da 

Comissão e realização do evento de premiação, entre outras necessidades fortuitas que 

estejam ao alcance do governo, cabendo solicitação prévia da comissão organizadora 

ao gabinete, passível de aceite ou recusa. 

28 – A cerimônia de premiação tem data prevista para acontecer no mês de abril de 

2020, em Rio Branco, com a presença de autoridades e apresentações artísticas, 

devendo-se observar o cronograma do Edital. 

 

 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

29 – As inscrições para o PRÊMIO LITERÁRIO DA ACADEMIA JUVENIL ACREANA 

DE LETRAS são gratuitas.  

30 – Não serão aceitas inscrições de obras póstumas. Não serão aceitas obras escritas 

em coautoria. 

31 – É vedada a participação de quaisquer membros da Academia Juvenil Acreana de 

Letras (AJAL) e da Comissão Julgadora do Concurso, bem como de seus parentes até 

segundo grau. 

32 – Nenhum arquivo enviado será devolvido aos candidatos. 

33 – Todos os autores finalistas deverão comparecer à Cerimônia de Premiação para 

receberem o Prêmio. 

34 – Fica a cargo dos autores finalistas os custos de transporte, alimentação e 

hospedagem, quando necessário, para comparecer à cerimônia de premiação, bem 

como de seu acompanhante.   

35 – Antes de enviar a inscrição, o candidato deverá concordar com o termo de 

responsabilidade, indicando que conhece as cláusulas deste Edital. 

36 – A AJAL não se responsabiliza por inscrições não recebidas em virtude de quaisquer 

questões técnicas referentes ao e-mail do candidato, tais como caixa de entrada cheia, 

programas anti-spam ou servidor fora do ar. 

 

Rio Branco, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

Ana Paula Correia Cameli 

Primeira-Dama do Acre 

 

 

Manoel Pedro de Souza Gomes 

Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour 

 

 

Jackson Viana de Paula dos Santos 

Presidente da Academia Juvenil Acreana de Letras 

  



ANEXO 1 

CRONOGRAMA 

 

 

10/02/2020                       | Lançamento do Edital  

13/02/2020                       | Abertura das Inscrições  

13/03/2020                       | Encerramento das Inscrições  

16/03/2020                       | Lista de Inscrições Deferidas e Indeferidas 

16/03/2020 a 17/03/2020 | Prazo para Interposição de Recurso  

19/03/2020                       | Lista Definitiva de Inscrições Deferidas e Indeferidas 

20/03/2020 a 04/04/2020 | Trabalhos da Comissão Julgadora  

06/04/2020                       | Anúncio dos Finalistas  

25/04/2020                       | Cerimônia de Premiação    

 


