
Regulamento: 
 
 

O concurso é uma realização do Sesc Piedade localizado em Jaboatão dos 
Guararapes/PE e destina-se ao público em geral, residente na região nordeste do 
Brasil. O objetivo é dar aos poetas em potencial uma oportunidade de desenvolverem 
seus talentos. O TEMA É LIVRE. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 Para participar do concurso é necessário solicitar a ficha de inscrição pelo email  
concursopoesiaspiedade@sescpe.com.br ou  ainda realizá-la presencialmente na 
biblioteca do Sesc Piedade.  
 
1.2 As inscrições são gratuitas e sem restrição de idade. Estarão abertas no período de 
01 de maio a 30 de junho de 2017. 
 
1.3 Não poderão participar do concurso funcionários do Sesc e poetas com obras já 
publicadas. 
 
1.4 No ato da inscrição, juntamente com a ficha o (a) candidato (a) deverá enviar a 
poesia inédita de sua autoria, identificada apenas com o título e o pseudônimo do 
autor, em PDF, fonte 12, Times New Roman. Não serão aceitas cópias manuscritas ou 
obras já editadas. 
 
1.5 Cada participante poderá se inscrever apenas com uma poesia de sua autoria, de 
acordo com a formatação descrita no item 1.4. 
  
1.6 Ao fazer a inscrição, o autor manifesta concordância com este regulamento e 
autoriza também que sua poesia seja eventualmente publicada e/ou apresentada em 
público. 
 
2. DAS AVALIAÇÕES 
 
2.1 A comissão avaliadora será composta por 03 (três) escritores com produção literária 
em escrita poética e notório conhecimento específico da área. 
 
3. DA PREMIAÇÃO 
 
3.1 As premiações acontecerão da seguinte forma: 
 
1° LUGAR: R$ 1.500,00 
 
2° LUGAR: R$ 1.000,00 
 
3° LUGAR: R$ 700,00 
(Poesias publicadas no folder impresso do concurso e no site do Sesc Pernambuco) 
 
DO 4° AO 6° LUGAR: Menção Honrosa  
(Poesias publicadas no folder impresso do concurso e no site do Sesc Pernambuco) 
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DO 7° AO 10°: Apenas publicação das poesias no folder impresso do concurso e no site 
do Sesc Pernambuco. 
 
4. DOS RESULTADOS 
 
4.1 Os resultados do concurso serão divulgados em uma solenidade de encerramento no 
dia 24 de setembro de 2017, às 18h, dentro da programação do projeto Aldeia Yapoatan. 
 
4.2 Casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora do concurso. 
 
 
(Calendário sujeito à alterações) 


