1º EDITAL PRÊMIO FUNJOBE DE LITERATURA 2019
I – APRESENTAÇÃO
O PRÊMIO FUNJOBE DE LITERATURA é promovido pelo Fundação José Bonifácio Lafayette de
Andrada, e objetiva premiar obras inéditas nas categorias CONTO e POESIA, escritas em língua
portuguesa, por alunos do ensino médio, público e particular, da cidade de Barbacena/MG.
Os temas escolhidos para este concurso contemplarão a história de vida e obra de duas
personalidades femininas da cidade de Barbacena:
Tema 1- Onda Gomes
Tema 2- Irmã Catherine Amélia Boisseau – a Irmã Paula.
II – DOS CONCORRENTES
Poderão participar os alunos do ensino médio, provenientes de instituições da rede de ensino
pública (Municipal, Estadual e Federal) e particulares, da cidade de Barbacena.
II – DAS INSCRIÇÕES
Do Prazo
As inscrições para o PRÊMIO FUNJOBE DE LITERATURA deverão ser feitas no período
de 09 a 18 de setembro de 2019, no horário de Brasília. Não serão consideradas
inscrições após esse período.
Das Condições para as Inscrições
1- Em cada inscrição o candidato deverá enviar um CONTO ou uma POESIA inédito,
ou seja, que nunca tenha sido publicado. Entende-se por publicação o processo de
edição de uma obra literária e sua distribuição em livrarias ou pela internet.
2- O candidato só poderá se inscrever em apenas uma categoria
3- A obra deverá ser anexada à inscrição online, cujo formulário está disponível no
site www.funjob.edu.br a partir do dia 09/09/2019.
4- O texto deverá estar digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, estilo
normal, na cor preta; parágrafo de alinhamento justificado; espaço entrelinhas
duplo; todas as margens 2,5. 5 – O arquivo deverá estar no formato PDF. Arquivos
em outros formatos não serão aceitos.
5- A obra enviada na categoria CONTO deverá ter entre 2 e 4 páginas.
Entende-se por conto uma obra de narrativa ficcional curta.
6- A obra deverá conter apenas textos, sem ilustrações, gráficos ou quaisquer tipos
de imagens, sem rodapés ou numeração de páginas. Inscrições fora desses
parâmetros serão invalidadas.
7- A obra enviada na categoria POESIA deverá seguir o seguinte formato:
: Soneto, Balada, Sextina e livre. Utilizando-se rima para quaisquer das duas
personalidades

11– A validação das inscrições estará disponível no site www.funjob.edu.br a partir do
dia 23/09/2019. Caso a inscrição não tenha seguido rigorosamente o edital será
invalidada, com a descriminação do que não foi cumprido. Não caberão recursos para
as obras invalidadas.
.
III – JULGAMENTO
1 – As obras inscritas serão analisadas e caso a inscrição não tenha seguido
rigorosamente o edital, será invalidada, com a discriminação do que não foi cumprido.
Não caberão recursos para obras.
2- Todas as obras postadas no site, após validada sua inscrição, serão colocadas para
votação pública, onde aquela que obtiver maior número de votos será considerada
vencedora.
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
Caso haja empate entre duas ou mais obras, será considerada vencedora aquela que
obtiver maior nota atribuída por uma comissão julgadora composta por um literário e
1 historiador.
–
IV – PREMIAÇÃO
1 – O resultado do PRÊMIO FUNJOBE DE LITERATURA será divulgado em 4 de outubro
de 2019
. 2 – O vencedor de cada categoria receberá um tablet como prêmio e terá sua obra
publicada na Revista FAME em FOCO. Cada vencedor assinará uma autorização de
publicação com a Revista FAME em FOCO, que ficará responsável pelos termos de
edição.
3– A cerimônia de premiação tem data prevista para 18 de outubro de 2019 durante o
II Simpósio da Educação da FAME nas dependências da Faculdade de Medicina, em
horário a ser definido.
V - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 – As inscrições para o 1º PRÊMIO FUNJOBE DE LITERATURA 2019 são gratuitas.
2 – É vetada a participação de funcionários, estagiários e parentes em até segundo
grau de funcionários da FUNJOBE, bem como de todos os envolvidos no processo de
julgamento do concurso.
4 – Será de responsabilidade do candidato o compromisso de que o texto inscrito seja
inédito. Caso seja constatada sua publicação prévia, a inscrição será invalidada.
. 5 – Nenhum arquivo enviado será devolvido aos candidatos.
6 – Antes de anexar o arquivo com a obra, o candidato deverá clicar no termo de
aceite, indicando que concorda com os termos do Edital.
7 – Caberá ao candidato indicar, na inscrição, um e-mail válido para contato.

8- A FUNJOBE não se responsabiliza por mensagens 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.
9– Informações adicionais sobre o 1º PRÊMIO FUNJOBE DE LITERATURA podem ser
encaminhadas ao e-mail premiodeliteratura@funjob.edu.br .

