
 

PRÊMIO AMAZÔNIA DE LITERATURA 
Conto, Poesia e Romance 

 

Do Prêmio Amazônia de Literatura 

I – O Prêmio Amazônia de Literatura tem por objetivo incentivar a prática 

literária através do concurso organizado pelo poeta Airton Souza, que conta 

com o apoio da Secretaria de Cultura de Marabá, Editora Kazuá e a parceria 

da Editora Folheando. 

Dos (as) Candidatos (as) 

II – Poderão se inscrever no Prêmio Amazônia de Literatura escritores (as) 

residentes no Brasil e maiores de 18 anos de idade. 

III – Alunos das redes públicas e particulares de ensino, da cidade de Marabá, 

sem limite de idade. 

IV – Aos Alunos de Marabá é exigido que o mesmo esteja devidamente 

matriculado e com a frequência escolar em dia. 

Das Categorias 

V – As categorias literárias previstas neste edital são:  

a) - CONTO; 

    - POESIA; 

b) – ROMANCE, CRÔNICA, POESIA e CONTO – livro solo (originais de 

até 200 páginas) 

 

Das inscrições 

VI – As inscrições serão gratuitas para todos os candidatos. Cada participante 

poderá se inscrever em todas as categorias, sendo permitido ao candidato 

submeter uma obra por categoria.  

 a) – Os textos deverão ser inéditos. Compreendem-se por inédito os textos 

sem registros de ISBN;  

b) – Textos publicados parcialmente em sites, revistas, blogs e quaisquer 

outros meios serão desclassificados. 

c) – O ineditismo da obra aplica-se para todas as categorias, CONTO, 

POESIA, ROMANCE e ESTUDANTE. 



 

 

Da formatação 

VII – O conto e/ou poesia e/ou romance inscrito deverá ser digitada em 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento 

justificado com as margens superior e inferior a 2,5 cm e margens esquerda e 

direita a 3,0 cm. As páginas deverão estar devidamente enumeradas.  

VIII – Na categoria CONTO fica estabelecido o máximo de 03 (três) páginas 

por texto; 

IX – Na categoria POESIA fica estabelecido o máximo de 02 (duas) páginas 

por poema; 

X – Na categoria ORIGINAL: ROMANCE, CONTO, CRÔNICA & 

POESIA, fica estabelecido o número mínimo de 130 (cento e trinta) páginas e 

o máximo de 200 (duzentas) páginas; 

XI – As obras deverão ser anexadas à inscrição online, realizada por meio do 

formulário disponível no site: 

https://premioamazoniadeli.wixsite.com/meusite    . 

XII – Os (As) proponentes premiados (as) autorizam, com o ato da inscrição, 

o registro gratuito, livre de qualquer taxa ou pagamento, através de sistemas 

de vídeo, áudio e fotografia, da sua participação no Prêmio Amazônia de 

Literatura bem como a publicação de sua(s) obra(s) inscrita(s) na Antologia 

do prêmio, no caso dos originais de romance, conto, crônica e poesia em livro 

solo.  

Da entrega dos trabalhos: 

XIII – As inscrições serão realizadas entre os dias: 20 de junho a 27 de agosto 

de 2018 via formulário disponível no site: 

https://premioamazoniadeli.wixsite.com/meusite 

Do Julgamento 

XIV – A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) avaliadores por cada 

categoria, com reconhecida competência ligada à arte e a literatura. 

XV – As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis. 

  



 

 

Da Premiação Conto e Poesia - Categoria Nacional (Antologia) 

Primeiro lugar: Medalha + Certificado + 10 exemplares da Antologia 

Amazônia de Literatura 

Segundo lugar: Medalha + Certificado + 05 exemplares da Antologia 

Amazônia de Literatura 

Terceiro lugar: Medalha + Certificado+ 03 exemplares da Antologia 

Amazônia de Literatura 

Original - Categoria Nacional (Romance, Conto, Crônica, Poesia) 

Primeiro Lugar: Medalha + Certificado + 50 exemplares publicados pela 

Editora Kazuá. 

Conto e Poesia na categoria Estudantes 

Primeiro lugar: Medalha + Certificado + 10 exemplares da Antologia 

Amazônia de Literatura 

Segundo lugar: Medalha + Certificado+ 05 exemplares da Antologia 

Amazônia de Literatura 

Terceiro lugar: Medalha + Certificado+ 03 exemplares da Antologia 

Amazônia de Literatura 

XVI – A critério da Comissão Organizadora do Prêmio Amazônia de 

Literatura serão concedidas Menções Honrosas nas categorias e a título de 

direito os (as) premiados (as) receberão um exemplar da antologia e 

Certificado de Menção Honrosa. 

XVII - Na categoria Estudantes a premiação será destinada ao texto/gênero 

inscrito e a premiação não ocorrerá em separado como será na categoria 

Nacional, no caso desse serão premiados os três primeiros nos gêneros: 

Conto e Poesia.  

XVIII - A entrega da premiação e o local serão previamente anunciados e os 

vencedores serão informados.  

Informações: premioamazoniadeliteratura@gmail.com 

Idealização e coordenação: Airton Souza 
 


