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1. OBJETIVOS
1. 1 Estimular a escrita, apoiando a publicação de trabalhos nacionais e internacionais
inéditos.
1.2 Selecionar os melhores textos em forma de contos para compor o livro
“PROCURADOS: os melhores contos policiais nacionais e internacionais.

2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
2.1 Podem se inscrever todos os interessados, maiores de 14 anos, qualquer
nacionalidade, desde que respeitando as regras do processo seletivo:
2.1.1 Apenas serão aceitos trabalhos inéditos, ou seja, ainda não publicados, nem mesmo
em meio eletrônico.
2.1.2 Apenas serão aceitos trabalhos de inteira autoria da pessoa inscrita. Traduções,
adaptações ou fanfictions não serão aceitos.
2.1.3 Para esse livro serão aceitos contos obedecendo a seguinte premissa (salvo os
convidados especiais): todos os contos serão escritos na 1ª pessoa – na visão do
criminoso. Sendo um conto policial, deve obedecer a todas as características desse
gênero, podendo o autor escolher o crime que seu personagem principal cometeu ou
comete. A época do enredo de cada conto é o presente, contos de outras épocas serão
desclassificados.

www.editorailluminare.com.brbr

h

2.2 Os interessados deverão enviar três arquivos em WORD para o e-mail
editorailluminare@gmail.com e vitorabdala@gmail.com colocando no ASSUNTO o
nome da antologia “PROCURADOS”.
a) – Arquivo/anexo 1 – Texto com o nome do autor;
b) – Arquivo/anexo 2 - Biografia com 300 caracteres com espaço.
c) – Endereço completo.
2.3 O prazo para envio termina no dia 31 de julho.
2.4 A participação é gratuita, ficando o custeio de todas as etapas da obra a cargo da
editora. Cada autor selecionado receberá dois (02) exemplares do livro como forma
pagamento pelos direitos autorais do conto e poderá adquirir mais exemplares no valor
promocional de 29,00 mais frete, preço promocional frente ao preço do livro vendido ao
público. Os autores selecionados dividirão royalties correspondentes a 15% sobre os
lucros obtidos através da venda do livro físico e ebook. Cada conto deve ter no máximo
10 mil caracteres. Os contos devem ser enviados impreterivelmente REVISADOS na
ortografia e gramática e em sua versão final, não podendo ter alterações pós envio.
2.5 Caso o autor deseje mais exemplares deverá comunicar e efetuar o pagamento dos
mesmos até a data do envio dos contratos, anexando comprovante de pagamento dos
mesmos para facilitar o pedido da tiragem inicial necessária. Acima de 10 livros pedidos
o frete é grátis.
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3 PROCESSO DE SELEÇÃO E RESULTADOS
3.1 Não caberão recursos de qualquer tipo com relação à decisão da editora quanto ao(s)
textos(s) aprovado(s).
3.2 Os selecionados serão informados via e-mail até a data limite de 15 de agosto de
2019, quando receberão contrato de edição. Mas na medida em que os contos forem
selecionados os autores poderão ser comunicados via email.
3.3 Os selecionados terão até o dia 20 de agosto de 2019 para enviarem os contratos
assinados.

4. O LANÇAMENTO
4.1 O lançamento do livro terá data limite de até novembro de 2019, havendo a
possibilidade lançamento, esse será realizado na Horror Expo – SP em outubro de 2019
e/ou em outros eventos onde a Illuminare tiver representantes. Antes do lançamento todos
os autores já terão recebido os seus livros sem custo em suas residências.
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5. EXEMPLARES E DIREITOS
5.1 Cada autor é dono de seu devido texto devendo por ele se responsabilizar quanto a
originalidade, tendo o autor pleno direitos autorias intransferíveis.
5.2 O direito autoral de cada conto é da Editora possuindo direitos de uso exclusivo do
mesmo por um período de 1 ano para publicação em livros ou ebooks.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao submeter seu trabalho por e-mail, tenha o cuidado de manter seu endereço
eletrônico ativo e revisar seu texto gramaticalmente antes do envio. Caso os livros
retornem a editora por qualquer motivo alheio a responsabilidade da editora, será
cobrado do autor frete para reenvio.
Mais informações: www.editorailluminare.com.br, editorailluminare@gmail.com

Editora Illuminare, maio de 2019
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