1º Prêmio Bambolê de Literatura
2018
REGULAMENTO
I – DOS OBJETIVOS
1 – A Editora Bambolê, com o objetivo de estimular a criação e a difusão da Literatura e da
produção de autores nacionais, buscando, ainda, revelar novos talentos, decide promover
1º Prêmio Bambolê de Literatura – 2018.
2 – O presente Prêmio visa também estabelecer mais um formato de seleção de originais
para o Catálogo da Editora Bambolê.
II - DA PARTICIPAÇÃO
3 – Poderão concorrer:
a. Brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, completados na data de
encerramento do prazo de inscrição, residentes em território brasileiro;
b. Autores inéditos ou já publicados por outras casas editorais.
É vedada a participação de autores já publicados pela Editora Bambolê.
III – DAS CATEGORIAS E TEXTOS
4 – O concurso contemplará textos escritos em língua portuguesa, agrupados em três
categorias:
4.1. Novela Juvenil
4.2. Romance Jovem Adulto
4.3. Romance Adulto
5 – Os textos inscritos na categoria “Novela Juvenil” devem ter, no máximo, 70 (setenta)
páginas, formatadas conforme especificação do item 10, respeitando tema e formato
adequados aos jovens de 11 a 15 anos.

6 – Os textos inscritos nas categorias “Romance Jovem Adulto” e “Romance Adulto”
devem ter, no mínimo, 100 (cem) páginas, sem limite máximo de páginas, formatadas
conforme especificação do item 10, respeitando temáticas e características literárias para os
respectivos públicos.
IV – DAS INSCRIÇÕES
7 – Cada participante poderá inscrever apenas 1 original inédito comercialmente, por
categoria. Entende-se como inédito, neste caso, o texto que nunca foi publicado com fins
comerciais, em formato impresso ou eletrônico (e-book e outros).
a. Serão aceitos textos que tenham sido publicados em comunidades de leitura, que
não requer cobrança (ex: Wattpad).
b. Serão aceitos textos que tenham sido finalistas ou premiados em concursos
literários, desde que não tenham sido publicados em meio impresso ou eletrônico.
8 – As inscrições serão realizadas mediante o pagamento de uma taxa de inscrição, no
valor de R$ 96,00, para cada texto concorrente, a ser pago usando a plataforma PagSeguro,
por meio do link https://goo.gl/hiy8x6.
9 – As inscrições serão abertas em 11 de junho de 2018 e encerradas em 30 de setembro de
2018.
10 – Os textos inscritos devem ser digitados em papel A4, sem ilustrações, exceto imagens
pertinentes à narrativa, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 linha,
com margens de 3 cm de cada lado, e páginas numeradas.
a. O título do livro deverá constar, na primeira página, negritado, centralizado, na
fonte Times News Roman, tamanho 12.
b. Abaixo do título, também centralizado, deve constar o pseudônimo do autor, na
fonte Times News Roman, tamanho 12.
c. Abaixo do pseudônimo, com alinhamento justificado, em fonte Times News
Roman, tamanho 12, deve constar a sinopse do livro, com, no máximo, 10 linhas.
d. Nenhuma outra informação deve constar na primeira página. O texto deve começar
na página 2.
e. É proibida qualquer forma de identificação nas páginas do texto.

11 – No caso do autor participar de mais de uma categoria, deverá usar o mesmo
pseudônimo em todos os originais.
a. Não serão aceitos pseudônimos que sejam nome e sobrenome do autor.
b. Alertamos que pseudônimo não é nome artístico. Trata-se de um nome inventado,
sob o qual se esconde a identidade do autor.
12 – A inscrição deverá ser feita seguindo os passos abaixo:
a. Acessar o link https://goo.gl/hiy8x6 para pagamento da taxa de inscrição, seguindo
as instruções do site.
b. Preencher a ficha de inscrição do ANEXO II.
c. Imprimir a ficha de inscrição em PDF.
d. Enviar para o e-mail premio@editorabambole.com.br, com o assunto “1º Prêmio
Bambolê – Categoria #”, onde # deve ser substituído pela categoria referida, os
seguintes documentos:
a. Ficha de inscrição em PDF
b. O texto concorrente em PDF
e. Aguardar o e-mail de confirmação de inscrição, que será enviado em até 7 (sete)
dias a partir da inscrição.
Obs: Caso o autor concorra em categorias separadas, deve enviar 1 e-mail para cada
categoria.
V – DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
13 – A Editora Bambolê convocará 3 (três) autores renomados de mercado, para fazer
parte da Comissão Julgadora, que conterá ainda mais 2 membros da Editora.
14 – Para cada categoria, a Editora Bambolê selecionará apenas 1 (um) vencedor. No
entanto, a Editora poderá divulgar 1 ou mais menções honrosas, propondo ou não
publicação para os respectivos autores.
15 – A Bambolê se reserva no direito de não publicar o texto de alguma categoria, caso
nenhum original atenda à qualidade literária e perfil da linha editorial da casa.

a. Aconselha-se aos participantes pesquisar e conhecer o catálogo da Editora, como
deveria ser de praxe para qualquer autor que se candidate a entrar em uma casa
editorial, de forma a entender a linha editorial praticada pela Bambolê.
16 – São temáticas que não serão avaliadas e aceitas:
- erótico
- terror
- zumbis ou vampiros
- violência extrema
17 – A decisão da Comissão Julgadora é soberana e não passível de recurso.
18 – Como premiação, cada autor vencedor assinará contrato com a Editora Bambolê, e
terá seu livro publicado, com uma tiragem mínima de 500 (quinhentos) exemplares,
fazendo parte do catálogo principal da Editora.
a. Como pagamento de direitos autorais, o autor receberá 10% sobre o preço de capa,
para cada livro comercializado.
b. As prestações de contas são realizadas trimestralmente, conforme cláusula que
constará do contrato.
c. Como cota do autor, o autor terá direito a 10 (dez) exemplares, de livre doação e
comercialização.
d. O lançamento de cada livro vencedor ocorrerá em data a ser divulgada
oportunamente, de acordo com o calendário do Anexo I, e a Editora Bambolê
pagará as passagens de ida e volta, de avião, dos autores não residentes no Estado
do Rio de Janeiro. A passagem será sempre do aeroporto de uma das capitais
brasileiras até um dos aeroportos comerciais do Rio de Janeiro (Santos Dumont ou
Galeão). Caberá ao autor os custos de deslocamento até o aeroporto, bem como
custos de hospedagem, traslado e alimentação.
e. Os autores poderão comprar exemplares dos seus livros com 50% de desconto sobre
o preço de capa, para livre doação ou comercialização.
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19 - O concurso obedecerá ao calendário do Anexo I.
20 – A Editora Bambolê realizará a revisão gramatical e editorial dos textos, antes da
publicação dos mesmos.

21 – Durante a validade do contrato de edição, a Editora poderá publicar novas tiragens de
cada livro vencedor.
22 – Os participantes, ao se inscreverem, manifestam plena concordância com o presente
Regulamento, não cabendo qualquer reclamação ou recurso.
23 – Este regulamento poderá ser obtido no site da Editora – www.editorabambole.com.br.
24 – Os nomes dos membros da Comissão Julgadora serão divulgados junto com o
resultado do concurso.
25 – As obras encaminhadas em desacordo com o estabelecido nesse regulamento terão
suas inscrições invalidadas.
a. Neste caso, o valor da inscrição será devolvido, via PagSeguro.
26 - Dúvidas poderão ser resolvidas por e-mail, enviando mensagem para
contato@editorabambole.com.br, com o assunto “Dúvida 1º Prêmio Bambolê de
Literatura”.

ANEXO I
CALENDÁRIO

11/06/2018 a 30/09/2018 – período das inscrições
01/08/2018 a 31/01/2019 – avaliação dos textos inscritos
15/02/2019 a 28/02/2019 – publicação do resultado do concurso, no site da Editora
Bambolê
Agosto de 2019 – Cerimônia de premiação e lançamento dos livros vencedores, em data,
horário e local a ser divulgado oportunamente, sendo possível que o lançamento ocorra
durante a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
1º Prêmio Bambolê de Literatura – 2018
Nome do autor:
Nome artístico:
Pseudônimo:
CPF:

Data Nascimento:

Naturalidade:

Endereço completo:

E-mail:
Telefone(s):

Profissão:

Site pessoal:
Categorias inscritas:

Novela juvenil [

]

Título:

Romance Jovem Adulto [

]

Título:

Romance Adulto [

]

Título:

Data do Pgto da Taxa:

Código do Pedido de Pgto da Taxa:

Breve currículo literário:

Declaro serem verídicas todas as informações acima preenchidas.
Declaro ser de minha autoria o(s) texto(s) inscrito(s) no 1º Prêmio Bambolê de Literatura, não infringindo direitos
autorais de terceiros, assumindo integral responsabilidade moral e/ou patrimonial pelo seu conteúdo.
Declaro que li e estou ciente do Regulamento do “1º Prêmio Bambolê de Literatura” e, ao realizar esta inscrição,
concordo com todas as regras do regulamento, ciente de que não cabe qualquer remuneração extra além da
premiação descrita no Regulamento.

Em ______/________/________.

__________________________________________
Assinatura do responsável legal

