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EDITAL CONCURSO PÃO & POESIA - 2016  

 

1. Objetivo 

 

O Concurso Pão & Poesia 2016 premiará poemas avulsos de autores individuais, 

redigidos em língua portuguesa e/ou outros idiomas (seguidos de tradução).  

 

2. Inscrição 

 

As inscrições do Concurso Pão & Poesia 2016 ocorrerão do período de 01 de 

junho a 31 de agosto de 2015 por meio de correio físico, com o material remetido 

para: 

 

Fundação Cultural de Blumenau , 

Concurso Pão & Poesia 

Rua: XV de Novembro, nº 161 

Bairro: Centro – CEP: 89010-001 

Blumenau – Santa Catarina – Brasil 

 

2.1) Os documentos necessários para a inscrição são: 

 

2.1.1) Envelope lacrado, identificado com o pseudônimo do autor e título dos 

poemas contendo uma cópia de cada original coberta por folha de rosto titulado e 

com pseudônimo do autor. A impressão deve ser em apenas uma face do papel e o 

formato da página deverá ser o seguinte: fonte Times New Roman / Arial em cor 

negra, tamanho 12, espaçamento 1,5 e todas as margens de 3 centímetros. O autor 

pode enviar, no máximo, três poemas de uma folha cada. Os poemas não podem 

conter mais de 30 versos; sem dedicatórias ou quaisquer meios de pessoalidade, 

serem inéditos ou não, desde que não publicados no formato livro/em 

periódicos . A eventual identificação de publicação anterior dos poemas em livro 

desclassificará automaticamente a produção para o Concurso Pão & Poesia 2016.  
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2.1.2) Envelope lacrado, identificado com o pseudônimo do autor e título dos 

poemas, contendo os seguintes documentos: ficha de inscrição  devidamente 

preenchida (segue em anexo), cópia frente e verso de documento de identidade (em 

que conste a localidade de nascimento) e, para as pessoas não naturais de Santa 

Catarina, comprovação de residência fixa de pelo menos 2 (dois) anos (contas de 

água, luz, telefone, boleto de cartão de crédito etc., ou contrato de locação dos 

últimos dois anos). Os envelopes lacrados dos ganhadores serão abertos após a 

proclamação do resultado. Os demais envelopes serão destruídos sem serem 

abertos. 

 

3. Do Conselho Editorial: 

 

A comissão ad hoc do Concurso Pão & Poesia  será coordenada pelos membros do 

Conselho Editorial da Fundação Cultural de Blumenau.  

 

4. Da Comissão Julgadora: 

 

A comissão ad hoc do Concurso Pão & Poesia 2016  terá total liberdade para 

deliberar sobre o mérito artístico das obras inscritas, de premiar o número de 

poemas que lhe convier, inclusive mais de um de mesma autoria. Ao enviar sua 

inscrição, o autor estará manifestando que aceita os termos e condições deste 

regulamento, deste modo não caberá qualquer tipo de recurso, por parte de 

quaisquer pessoas ou instituições, da decisão da comissão ad hoc do Concurso 

Pão & Poesia 2016 . 

 

5. Da Divulgação dos Resultados e da Premiação: 

 

O resultado do Concurso Pão & Poesia 2016 será divulgado no site da Fundação 

Cultural de Blumenau dia 05 de novembro de 2015. A premiação para a obra 

vencedora do Concurso Pão & Poesia 2016  será a publicação dos poemas pela  
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Editora Cultura em Movimento nas embalagens de pão distribuídas em todo o 

Estado de Santa Catarina, que deverá ocorrer ao longo do primeiro semestre de 

2016. Os originais inscritos no Concurso Pão & Poesia 2016  não serão devolvidos. 

 

6. Dos Casos Omissos: 

 

Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela comissão ad hoc do Concurso 

Pão & Poesia 2016  e pelo Conselho Editorial da Editora Cultura em Movimento, 

filiada à Fundação Cultural de Blumenau. 

 

 

 

Sylvio Zimmermann Neto 

Presidente Fundação Cultural de Blumenau 

Paulo Roberto Bornhofen 

Presidente – Conselho Editoral Editora 

Cultura em Movimento 
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FICHA DE INSCRIÇÃO: 

 

(ANEXO I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura 

NOME COMPLETO: 

CPF: 

RUA:                                                                                                        Nº 

BAIRRO: 

CIDADE:                                                                                             ESTADO: 

E-MAIL: 

TELEFONE PARA CONTATO: (       )  


