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EDITAL PRÊMIO POETA ALBERTO DA CUNHA MELO - FS EDITORA 

2019 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

O PRÊMIO POETA ALBERTO DA CUNHA MELO é promovido pela FS PRODUÇÕES 

CULTURAIS, através da FS EDITORA. Objetiva premiar obras inéditas na categoria 

POESIA, destinado a adultos nascidos em Pernambuco. 

2 – INSCRIÇÃO 

2.1 - Na inscrição, o candidato deverá enviar três cópias do original de um livro inédito. 

Por inédito devemos entender que nunca tenha sido publicado. Entende-se por 

publicação o processo de edição de uma obra literária e sua distribuição em livrarias ou 

pela internet. E também que não possua número de registro no ISBN. Obras lançadas 

em plataformas digitais não poderão ser inscritas. 

2.2 – O candidato só poderá concorrer com uma única obra. 

2.3 – A obra deverá ser enviada para a FS Editora através dos correios, obedecendo o 

prazo legal da data de encerramento das inscrições. Endereço: Rua Desembargador João 

Paes, 446/1303 – Boa Viagem – Recife – PE. CEP: 51021-360. 

2.4 - Orienta-se que o texto deva ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12,  

na cor preta e com formatação livre. 

2.5 - A obra deverá conter apenas texto, sem ilustrações, gráficos ou imagens, sem 

rodapés ou numeração de página. Inscrições fora desses parâmetros não serão aceitas. 

2.6 - A inscrição será invalidada se em algum local da obra constar o nome do candidato. 

2.7 - O candidato deverá enviar (03) três cópias dos originais em envelopes lacrados, 

contendo na parte da frente, além do endereço da editora, o nome da obra e o 

pseudônimo do autor. Dentro de cada envelope deverá conter um outro envelope 

menor, constando: o nome da obra, nome completo e dados do autor (Endereço, CPF, 

número do celular e e-mail), conforme modelo disponibilizado no site 

www.fseditora.com. 

2.8 – As inscrições acontecerão no período de 25/02/2019 à 10/05/2019. Será 

observada a data das postagens nos correios. 

2.9 – As inscrições validadas serão publicadas em lista, contendo apenas o nome da obra 

e o pseudônimo do autor, que será disponibilizada no site www.fseditora.com, na data 

provável de 15/05/2019. 
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2.10 – Será permitida a inscrição da obra, mesmo que partes dela tenham sido 

publicadas em algum meio de divulgação (blogs ou revistas eletrônicas), desde que não 

ultrapasse 50% do total. 

3 – JULGAMENTO 

3.1 – As obras serão analisadas por uma comissão julgadora composta por escritores, 

poetas e especialistas em literatura, definidos pela FS EDITORA. 

3.2 – A comissão julgadora concederá o PRÊMIO POETA ALBERTO DA CUNHA MELO - 

2019 a uma única obra. 

3.3 – O critério para a seleção da obra vencedora se restringirá ao seu mérito literário. 

3.4 – A comissão julgadora não terá, em hipótese alguma, acesso ao nome dos autores. 

4 – PREMIAÇÃO 

4.1 – O resultado do PRÊMIO POETA ALBERTO DA CUNHA MELO - 2019 será divulgado 

no mês de julho de 2019. 

4.2 – O vencedor terá sua obra publicada em formato digital pela FS EDITORA. O 

vencedor assinará contrato de publicação com a editora, que ficará responsável pelos 

termos de sua edição. A obra também ficará disponível para edição no formato impresso 

por conta do autor.  

4.3 – A cerimônia de premiação tem data prevista para Agosto de 2019. 

4.5 – O autor vencedor poderá participar de lançamentos de seu e-book em eventos 

culturais e fazer comercialização direta de sua obra. Todos os direitos são reservados ao 

autor. Cabendo só à editora sua edição. 

4.6 – O autor contará também com uma consultoria oferecida pela editora: 

diagramação, capa, revisão, registro no ISBN e depósito legal.  A distribuição da obra, 

caso fique acordado com o autor, poderá ser feita pela editora através de um contrato 

comercial. 

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 – As inscrições para o PRÊMIO POETA ALBERTO DA CUNHA MELO - 2019 são 

gratuitas. 

5.2 – É vetada a participação de funcionários e parentes da FS EDITORA, bem como dos 

membros e parentes da comissão julgadora. 

5.3 – Será de responsabilidade do candidato o compromisso com o ineditismo da obra. 

5.4 – Não serão aceitas obras em coautoria. 

5. 5 – Os originais das obras não classificadas ficarão disponíveis no endereço da editora, 

obedecendo um prazo de trinta dias após o resultado do concurso. Ultrapassando este 

prazo, as obras serão destruídas.  
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5.6 – A ficha de inscrição deverá ser preenchida através do site da editora: 

www.fseditora.com. 

5.7 – Informações e questionamentos adicionais deverão ser enviados pelo e-mail: 

fscultural@gmail.com  

5.8 – O ato da inscrição da obra atesta a aceitação deste edital por parte do autor. 

http://www.fseditora.com/
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