
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RUI BARBOSA 
Rua Francisco Camargo, 128   Centro (41)3656-1400   Colombo - Paraná 

 
 

 

3º CONCURSO LITERÁRIO  

DE POESIA de Colombo 
 

 
REGULAMENTO 

 
 O 3º CONCURSO LITERÁRIO DE POESIA DE COLOMBO é uma realização da Biblioteca 

Pública Municipal Rui Barbosa, vinculada ao Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de 
Esportes, Cultura, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Colombo. 

 

 

 

DO OBJETIVO 

Tem como objetivos:  incentivar o hábito da leitura e da escrita; revelar talentos na arte da escrita; 

valorizar a arte poética como importante canal de comunicação e expressão; incentivar e desenvolver as 

competências de reflexão e de expressão por meio da palavra; incentivar a criatividade e a produção artística 

através da escrita. 

 
 

 

DO TEMA  E  PARTICIPAÇÃO  

 O 3º Concurso Literário de Poesia de Colombo tem o Tema Livre. 
 

 Poderão participar do 3º CONCURSO LITERÁRIO DE POESIA DE COLOMBO, pessoas 
naturais do município, moradores, estudantes da rede pública e particular do município de Colombo, em 
duas categorias:  

Categoria Juvenil: 12 a 17 anos 

Categoria Adulto: a partir de 18 anos 
 

 O participante poderá se inscrever com apenas inscrever 1(um) poema inédito e original, de autoria 
própria.  Os trabalhos deverão ser em língua portuguesa, digitados em Folha A4, em espaço fonte Arial 12, 
espaçamento 1,5 linhas, com até 3 páginas numeradas, utilizando apenas uma das faces da folha.    
 

 

 

 

 DA INSCRIÇÃO 

 As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período entre 01 agosto a 30 de setembro de 

2020.  Não serão aceitas inscrições parciais e ou com a Ficha de Inscrição incompleta. 

 

O participante deverá enviar pelo email: colombobibliotecasede@gmail.com, 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida.  
b) Texto da poesia em formato PDF identificada somente com o título. 
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 DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO 
 A Comissão Julgadora será formada por profissionais da área, altamente qualificados e designados   
pela Comissão Organizadora do Concurso, sendo as decisões soberanas e irrecorríveis, onde serão avaliados 
os critérios: 
            - Domínio do gênero literário,    
            -  Domínio da linguagem: capacidade de se fazer entender com clareza em português. 
            -  Originalidade: abordar o tema escolhido de forma inusitada, surpreendente e criativo.  
 

 A premiação será realizada no dia 29 de outubro de 2020, em comemoração ao Dia Nacional da 

Poesia, nas dependências da Biblioteca Pública Municipal de Colombo, ás 15 horas nas dependências da 
Biblioteca Pública Municipal de Colombo, situada à Rua Francisco Camargo, 128, Colombo – Centro. 

 
 Todos os autores selecionados serão comunicados através do e-mail e/ou whatsapp informados na 
Ficha de Inscrição de sua colocação no Concurso. 
 

 Serão premiados as 5(cinco) primeiras poesias colocadas de cada categoria.  Cada premiado 
receberá como premiação medalhas, certificado e kits de livros. Os primeiros colocados de cada categoria 
terão seus textos publicados nas redes sociais oficias da Prefeitura Municipal de Colombo.  
 
 
 

   DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O ato da inscrição neste Concurso, implica na compreensão e aceitação plena e total dos termos 
acima mencionados, não cabendo recursos ou pedidos de revisão sobre os mesmos.  

 
 Não serão admitidas poesias com teor ofensivo ou discriminatório. Os autores assumem a autoria 
dos poemas enviados, eximindo a coordenação do Concurso de qualquer responsabilidade de plágios. Os 
casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não cabendo recurso das 
decisões. Dúvidas sobre o concurso ou sobre o regulamento devem ser encaminhadas ao e-mail: 
colombobibliotecasede@gmail.com ou pelo fone (41)3656-1400. 
 

 Ao inscrever-se no 3º CONCURSO LITERÁRIO DE POESIA DE COLOMBO, o participante 

aceita as normas deste Regulamento e permite a divulgação de seu nome, imagens e a leitura, publicação de 

seu texto gratuitamente, em meios impressos, audiovisuais e virtuais. Cada participante declara 

automaticamente ser o autor da obra. 

 

 
Colombo, 01 de agosto de 2020.  

 
 
 

Angela Maria Mottin - Biblioteca Pública Municipal 
 

Rita de Fátima Straioto de Souza - Departamento de Cultura  
 

Paulo Cesar Cardoso - Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer  
 

Izabete Cristina Pavin  -  Prefeitura Municipal   
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Anexar a esta Ficha de Inscrição a sua Poesia) 

 

 

3º CONCURSO LITERÁRIO DE POESIA DE COLOMBO   
 

(    ) Categoria Juvenil :autores de 12 a 17 anos 

     (    ) Categoria Adulto: autores a partir de 18 anos 

 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

Título da Poesia:_______________________________________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro:______________________ Cidade:________________ CEP:_____________ 

Telefone:__________________ Celular:_________________ ou ________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

 
Está representando alguma instituição de ensino: (   )sim   (   )não 

Se sim, nome da instituição:_________________________________________________________ 

Nome do Professor(a) Responsável: __________________________________________________ 

 

 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 
  Cedo, gratuitamente, e por prazo indeterminado, os direitos relativos à obra por mim 

inscrita no 3º Concurso Literário de Poesia de Colombo, no caso do trabalho ser selecionado. 

Autorizo a publicá-la e utilizá-la em material de divulgação ou publicitário da Instituição, bem 
como divulgar o evento e seus resultados por meio de TV, rádio, internet ou outros meios de 
comunicação, ficando a Instituição, para todos os efeitos, isenta da violação de direitos autorais. 

Declaro conhecer e concordar, plenamente, com o Regulamento do Concurso Literário de Poesia 
da Biblioteca Pública Municipal da sede do município de Colombo.  

   
 

 
 

Data_______/________/________ 

 
Assinatura ____________________________________ 


