
Edital 

I Concurso de Poesias ALAZO-RJ 
 “Academia de Letras e Artes da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ” 

REGULAMENTO 

I. GERAL 

1. Categoria Adulto – Acima de 18 anos completos. 

 As inscrições estarão abertas de 01 de julho de 2022 até 15 de agosto de 
2022. 

 Cada autor poderá concorrer com até 02 (dois) poemas, inéditos, e em 
língua portuguesa. 
 A publicação em blogs pessoais não invalida o ineditismo, porém a 

publicação em livros, jornais e/ou antologias quaisquer, bem como a 
inscrição simultânea em outro concurso similar, invalidam a inscrição. 

 São aceitas inscrições de autores residentes e ou originários de 
quaisquer cidades ou países. 

 A inscrição é gratuita. 
 O tema das poesias é livre. 
 É obrigatório o título da obra. 

 Uma Comissão Julgadora, escolhida pela Academia de Letras e Artes 
da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ, selecionará os melhores trabalhos. 

 Os direitos autorais dos textos são de propriedade de seus autores. 
 Ao enviar sua inscrição para este concurso, os autores 

concordam expressamente com a publicação das poesias 
inscritas na página do Facebook da Academia de Letras e Artes 
da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ 
https://www.facebook.com/ALAZORJ/ e na página do Instagram 
https://www.instagram.com/alazorio/, bem como no livro (2ª 
ANTOLOGIA ALAZO - Academia de Letras e Artes da Zona 
Oeste Rio de Janeiro/RJ) a ser publicado, sem que qualquer ônus 
seja imputado à Fundação.  

 O autor deve estar ciente de que não haverá recebimento 
monetário de direito autoral. 

 Não é necessário que o autor faça o registro, para fins de direito autoral. 

 O envio da(s) poesia(s) ao concurso significa inteira e completa 
concordância, por parte dos concorrentes, com este Regulamento. Casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. As decisões são 
irrecorríveis. 

 

https://www.facebook.com/ALAZORJ/


 

II. INSCRIÇÕES 

1. A inscrição será feita por meio do preenchimento da ficha 
https://forms.gle/9t5PFFQQVGYhdBJh9. A(s) poesia(s) deverão ser 
anexadas na mesma Ficha de Inscrição, em campos específicos. 

 Não é permitido a inscrição da segunda poesia em ficha de inscrição 
separada. Se o autor desejar inscrever dois textos, ambos deverão ser 
anexados na mesma Ficha de Inscrição. 

 Ao final do preenchimento do formulário e tendo anexado sua(s) poesia(s), 
clicar no botão ENVIAR. Aguardar mensagem de confirmação de 
recebimento. 

 Não serão aceitos textos e inscrições por e-mail. 

 As poesias deverão ser enviadas conforme abaixo: 
 Possuir no máximo 22 linhas (já incluídos título e espaços em branco) 

 Digitação, preferencialmente, em fonte Times New Roman, tamanho12, 
ou fonte Arial, também tamanho 12, com espaçamento livre. 

 Cada poesia deverá constituir um arquivo único, sem a indicação do 
nome do autor ou pseudônimo (os textos serão catalogados e indexados 
por numeração sequencial para encaminhamento à Comissão 
Julgadora). 

A correlação entre as poesias e seus autores é determinada pelo arquivo 
anexado na Ficha de Inscrição e o índice numérico atribuído – portanto, 
vinculado unicamente a quem preencheu o formulário – sem que a Comissão 
Julgadora tenha acesso a qualquer informação antecipada dos poetas e seus 
textos. 

Desta forma, a Comissão Julgadora conhece apenas as poesias e seu número, 
até que o julgamento seja concluído e o resultado publicado. 

 Preferencialmente, salvar os arquivos em formato PDF. Arquivos no formato 
Microsoft Word (.doc ou .docx), OpenOffice, BROffice, LibreOffice ou 
Google Docs também serão aceitos. 

 Em até 15 (quinze) dias contados a partir do envio das poesias, os 
participantes receberão comunicado, por e-mail, da confirmação de sua 
inscrição. 

2. A relação completa de participantes, cujas inscrições foram aceitas pela 
Comissão Organizadora, será publicada na página da Academia de 
Letras e Artes da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ 
https://www.facebook.com/ALAZORJ/ e na página do Instagram 
https://www.instagram.com/alazorio/ – até o dia 15 de setembro de 2022. 

https://www.facebook.com/ALAZORJ/
https://www.instagram.com/alazorio/


3. Solicitações de esclarecimentos poderão ser encaminhadas para o 
endereço eletrônico antologia2alazorj@yahoo.com  indicando no campo 
“Assunto”: Esclarecimentos 

III. PRÊMIOS 

Haverá premiação para os três melhores trabalhos, conforme abaixo: 

 1º lugar: R$ 300,00 (trezentos reais) 
 2º lugar: R$ 200,00 (duzentos reais) 
 3º lugar: R$ 100,00 (cem reais) 

Obs: Serão selecionadas mais 07 poesias 

 Todos os 10 classificados receberão 01 Diploma personalizado e 01 
exemplar do livro contendo as poesias premiadas (edição comemorativa da 
II Antologia ALAZO e do I concurso de Poesias) ficando livre para adquirir 
com custo próprio outros exemplares. 

 Os resultados do concurso serão publicados na página da Academia de 
Letras e Artes da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ 
https://www.facebook.com/ALAZORJ/ e na página do Instagram 
https://www.instagram.com/alazorio/– no dia 30 de outubro 2022. 

 A entrega dos prêmios se dará na data, local e hora que serão informados 
oportunamente, com previsão para dezembro/2022. 

Na impossibilidade de um encontro presencial na data programada, 
principalmente por conta da pandemia de COVID-19, Academia de Letras e 
Artes da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ informará a todos os participantes 
como se dará a premiação. 

Todas as situações serão comunicadas em tempo hábil para o planejamento 
de todos. 

 

https://www.facebook.com/ALAZORJ/

