
 

 

EDITAL DE ANTOLOGIA 

 

“Terror Macabro” 

 

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTOS 

1º CONCURSO DE CONTOS - ANTOLOGIA 2019 

 

 

O grupo Terror Macabro Brasil, fundado na página do facebook, em parceria com o canal do 

youtube Mundo Sinistro – Filmes & Contos e com a Autora Pris Magalhães, tornam público o 

presente Edital e convida autores iniciantes ou não, a apresentarem propostas para a 

publicação de CONTOS, observadas as especificações constantes do mesmo. 

Estão aptos a participar e enviar seus contos, autores (as) brasileiros (as) que terão seus textos 

analisados por uma equipe que fará a seleção de contos de terror para compor uma antologia 

a ser lançada ainda no segundo semestre de 2019, no formato e-book na Amazon. 

 

Informações Gerais: 

 I – Do Objeto: Constitui objeto deste edital o recebimento, análise e seleção de contos que 

farão parte da antologia “Terror Macabro”, obra em formato digital (e-book) que será 

lançada em dezembro de 2019. Podendo tornar-se livro físico a depender do alcance de 

leituras, através de campanha no Catarse.  

II – O Tema: Será livre desde que se encaixe dentro dos padrões de terror e horror do título 

Terror Macabro, podendo-se ocorrer no passado, presente ou futuro. 

III – Dos Requisitos: Estão aptos a submeter os originais autores e autoras brasileiros (as); Os 

contos serão todos de terror; Todos os contos submetidos precisam estar em língua 

portuguesa e ser de autoria própria; Não são permitidas cópias integrais ou parciais de textos 

de terceiros. Plágios serão descartados; Não serão aceitos materiais assinados em coautoria, 

nem inscrições feitas em nomes de terceiros; A proposta da antologia é instigar a criatividade e 

produção literária de autores brasileiros, por isso todos os contos submetidos precisam ser, 

obrigatoriamente, inéditos. Não serão aceitos materiais que já tenham sido publicados em 

outras obras, independente da mídia ou formato, registradas ou não;  



 

 

VI – Do Formato: Os contos deverão ter entre 8 mil e 10 mil caracteres com espaços; Formato 

A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre linhas, sem inserção de imagens, fotos ou qualquer 

outro tipo de mídia, e estar obrigatoriamente com extensão DOC ou DOCX. 

 VII – Da Inscrição: O processo de inscrição é gratuito e cada autor (a) poderá submeter apenas 

1 (um) conto; O envio do conto deverá ser para o e-mail: (), com o assunto CONTO PARA 

ANTOLOGIA, tendo no texto do e-mail o nome do (a) autor (a), endereço, uma biografia de até 

300 caracteres, contando os espaços, assim como o nome com o qual deseja que seja 

apresentado na antologia; O prazo de submissão inicia dia 05 de setembro de 2019 e segue até 

o dia 05 de novembro de 2019, prorrogável, se necessário. 

VIII – Da Análise e Seleção> Os textos serão avaliados pelos organizadores de forma imparcial. 

A análise e julgamento vão acontecer mediante os seguintes critérios: o Envio do texto dentro 

do prazo estipulado no item VII; o Envio do texto de acordo com formato de arquivo 

estabelecido no item VI; o Cumprimento dos critérios do item III; Pertinência temática dos 

contos conforme item V; o Material original, sem ocorrência de plágios; Boa redação, clareza, 

criatividade, coerência e final surpreendente. 

 IX – Resultado: Serão escolhidos até 10 autores (as) para compor a antologia, além dos 

convidados e dos organizadores; A lista será fechada até o dia 05 de novembro de 2019, caso 

não haja prorrogação de prazo; O resultado será divulgado até o dia 30 de novembro, 

prorrogável, se necessário, nas redes sociais e um e-mail será enviado para os (as) 

selecionados (as); Não cabe recurso do resultado final; Em caso de fraude comprovada, o 

conto será excluído automaticamente da antologia. 

 X – Direitos Autorais: Os autores selecionados terão direitos autorais sobre seus contos; Os 

valores obtidos com as vendas nesse período serão depositados na conta bancária de cada 

autor a cada seis meses pelo período de 2 anos. Será dividido 55% do lucro obtido com as 

vendas na Amazon entre os autores convidados e os selecionados; Caso haja publicação de 

livro físico, será realizada uma campanha no Catarse e o lucro será dividido da mesma forma 

que o e-book, também pelo período de dois anos, podendo ser estendido caso seja da vontade 

de todos; Se a maioria dos autores concordarem com a publicação independente, sem a 

campanha, cada um fica responsável pelo valor da gráfica e do frete do livro, sendo o valor de 

venda combinado entre todos; aqueles que não se interessarem, terão seus contos retirados 

nesta impressão; Tudo será registrado através de um contrato, após a seleção. O Envio dos 

contos implica da aceitação deste parágrafo. 

 XI – Disposições Finais: As datas definidas neste regulamento podem ser alteradas e, neste 

caso, serão informadas em tempo hábil. As questões não previstas neste regulamento serão 

resolvidas por Peterson Azevedo, Rê Moura e Pris Magalhães. As solicitações de 

esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas por meio do e-mail 

(terrormacabrobrasil@gmail) com o assunto SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE A 

ANTOLOGIA; Este regulamento entra em vigor na data de sua divulgação. 

mailto:terrormacabrobrasil@yahoo.com.br

