Prezado Anppreviano,
Convidamos você a compartilhar conosco as suas “Histórias
da Carreira de Procurador Federal”. Além de fomentar a produção literária entre os associados - será editado um livro
com as melhores obras -, a primeira edição do Concurso Nacional de Contos da ANPPREV distribuirá prêmios para os
três autores mais bem avaliados, escolhidos por uma Comissão Julgadora.
O primeiro lugar receberá um notebook Dell, o segundo, um
iPhone, e o terceiro, ganhará um tablet da Samsung.
Qualquer fato inusitado, cômico ou comovente de sua trajetória profissional na carreira pode servir de inspiração para
um belo conto. Cada associado pode inscrever apenas um
texto, com, no máximo, 4 laudas. Então, capriche.
As inscrições estão abertas até o próximo dia 15 de fevereiro. O material poderá ser encaminhado para o email
atendimento@anpprev.org.br ou, via Correios, para a sede
nacional da Associação, no endereço SAUS Quadra 06, Bloco
K - Ed. Belvedere Grupo IV, Brasília/DF, CEP 70070-915.
Confira instruções detalhadas e demais informações sobre o
concurso a seguir.
Participe!

2

EDITAL - 1º Concurso Nacional de Contos

1º Concurso Nacional de Contos - ANPPREV

REGULAMENTO
A Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais (ANPPREV) torna pública a realização do 1º
Concurso Nacional de Contos, com o tema “Histórias da Carreira de Procurador Federal”. Serão aceitas obras inéditas,
inspiradas e referentes à vivência profissional.
Os trabalhos devem ser enviados até o dia 15 de fevereiro
de 2021, para o email atendimento@anpprev.org.br ou, via
Correios, para a sede nacional da Associação, no endereço
SAUS Quadra 06, Bloco K - Ed. Belvedere Grupo IV, Brasília/
DF, CEP 70070-915.
Para os associados que optarem pelo envio via carta, vale,
tendo em vista o prazo de inscrição, a data que constar do
carimbo da postagem no correio.
DO CONCURSO
O Concurso de Contos é uma ação que visa incentivar a produção literária dos procuradores e advogados públicos federais e compartilhar histórias inéditas com o público geral.
Considera-se inédito, para os fins específicos deste Regulamento, o texto não editado, não publicado, mesmo em parte,
em qualquer periódico ou livro.
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DAS INSCRIÇÕES
Cada associado pode increver apenas um conto;
O ato de inscrição autoriza, automaticamente, a inclusão da
obra em publicação a ser editada pela entidade.
DA APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS
Os trabalhos deverão ser redigidos em Língua Portuguesa e
limitar-se a 4 (quatro) laudas/páginas. Se impresso (para
entrega via carta ou presencialmente), o conto deve estar,
obrigatoriamente, em folha A4, branca, digitado ou datilografado, apenas de um lado da folha. Não serão aceitos textos manuscritos.
Formatação: Arial nº 12 / Espaçamento de 1,5 entre linhas /
Margens de 3 cm em cima e à esquerda e de 2 cm embaixo e
à direita.
Na entrega/envio, o associado deve gerar, ainda, uma página/folha de capa, com o título da obra e seus dados pessoais,
conforme o listado abaixo:
Pseudônimo (facultativo, caso o autor não queira que seu
nome verdadeiro apareça na publicação final); nome completo do autor; cargo ou função/atividade; nº de matrícula
(siape); órgão de lotação; se aposentado, cargo ou função/
atividade e órgão em que se deu a aposentadoria; endereço
completo; telefone para contato e síntese curricular.
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A capa não será considerada como parte da obra para o cômputo de páginas/folhas.
DA DESCLASSIFICAÇÃO
Obra não inédita será desclassificada;
Caso o associado envie mais de um obra, fica a primeira entregue, automaticamente, desclassificada.
DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO
Todos os trabalhos serão recebidos, independente do meio
em que forem encaminhados, por funcionários que garantirão a confidência e o sigilo dos nomes dos autores para,
posteriormente, serem repassados à Comissão Julgadora,
composta por 3 (três) profissionais a serem contratados pelo
Conselho Executivo da ANPPREV, à qual caberá a avaliação e
classificação dos participantes;
A Comissão Julgadora desclassificará as propostas apresentadas em desacordo com as exigências deste Regulamento;
A decisão da Comissão Julgadora é irrevogável e irrecorrível,
prevalecendo o resultado por ela apresentado.
DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES
A divulgação dos trabalhos escolhidos será feita no site e
demais canais oficiais da Associação até o dia 1º de março.
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DA PREMIAÇÃO
Serão conferidos prêmios às 3 (três) obras mais bem avaliadas, na seguinte ordem:
Prêmio 1
Notebook Dell i15-3583-FS1P Intel Core i5 8GB - 256GB SSD
15,6” HD Windows 10
Prêmio 2
iPhone SE Apple 64GB - 4,7” iOS
Prêmio 3
Tablet Samsung Galaxy Tab A7 10,4” Wi-Fi 64GB
Além dos três primeiros classificados, a critério da Comissão
Julgadora, poderão ser atribuídas “Menções de Destaque”
aos textos que apresentaram relevância significativa aos
princípios deste Concurso;
Os melhores trabalhos serão publicados em livro a ser editado pela entidade;
Os prêmios serão enviados às residências dos ganhadores
até 30 dias após a divulgação do resultado;
Todos os concorrentes receberão Certificado de Participação.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As situações não contempladas neste regulamento serão
resolvidas pelo Conselho Executivo, que poderá, também,
prorrogar os prazos previstos, caso julgue necessário.
Participe!

Brasília, 08 de dezembro de 2020.

Thelma Goulart
Presidente da ANPPREV
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