Prefeitura Municipal de Alvorada
Secretaria Municipal de Educação
Biblioteca Pública Municipal Luis Fernando Verissimo
Av. Wenceslau Fontoura, 131. Nova Americana
bibpubalvorada@gmail.com Fone: 3411-9517
Concurso 2021
Edital 01: Comunidade em geral
Concurso de poesia
Poeta Passageiro: poesia na viagem
1ª Edição
A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e
Biblioteca Pública Municipal Luis Fernando Verissimo, com o apoio da
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude e das empresas SOUL –
Sociedade União Ltda e VAL – Viação Alvoradense apresentam a 1ª Edição do
Concurso Poeta Passageiro: poesia na viagem.
O Concurso visa prioritariamente reconhecer a produção poética da
comunidade alvoradense através da sua divulgação no transporte coletivo
local. Para além disso, o Concurso objetiva: descobrir novos talentos locais;
prestigiar e publicizar poetas alvoradenses; oportunizar à comunidade
alvoradense, que diariamente utiliza o transporte público, contato com
produções poéticas; estimular apreço por produtos literários e como
consequência, estimular a leitura no município.
Cronograma
Atividades

Data

Prazo de inscrições

26/04 a 04/06 ou limite
máximo de 100 inscrições
preenchidas

Avaliação dos poemas inscritos

21/06 a 16/07

Divulgação dos poemas selecionados

02/08

Entrega de certificados

Comemorações do
aniversário do Município
(setembro)

Veiculação dos poemas nas frotas de ônibus

Comemorações do
aniversário do Município
(setembro)
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1. DO CONCURSO
O Concurso Poeta Passageiro: poesia na viagem é um projeto cultural
amparado legalmente na Lei Municipal nº 1947/2008 que institui o projeto
“Poemas nos ônibus”. O Projeto busca a disseminação literária poética e
fomento à arte da escrita, através da divulgação de poemas elaborados por
seus munícipes. Através deste Concurso, serão selecionados 100 poemas que
terão veiculação na frota de transporte coletivo das empresas parceiras Soul e
Val. Os poemas serão impressos em adesivos que serão fixados nas janelas
dos coletivos.
2. DAS CATEGORIAS
2.1 Os concorrentes serão divididos em duas categorias com editais próprios,
conforme abaixo:
2.1.1 Edital 01 Comunidade em geral
● Concorrentes maiores de 18 anos residentes no município.
● Contemplará até 50 poemas.
2.1.2 Edital 02 Escolar
● Concorrentes matriculados nas redes de ensino: municipal, estadual e
particular.
● Contemplará 50 poemas.
2.2 O presente Edital contempla apenas a categoria Comunidade em Geral.
3. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Os requisitos para inscrição na categoria Comunidade em Geral são:
3.1.1 Ter 18 anos de idade ou mais, comprovados a partir de Documento de
Identidade anexado ou apresentado no ato da inscrição;
3.1.2 Residir em Alvorada, anexando ou apresentando comprovante de
residência com endereço.
4. DAS INSCRIÇÕES
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4.1 O período de inscrições será de 26 de abril a 04 de junho de 2021.
4.2 A inscrição poderá ser realizada de duas formas: entrega presencial ou por
e-mail.
4.2.1 A inscrição de forma presencial deve ser realizada pessoalmente na
Biblioteca Pública Municipal observando os passos abaixo:
● Apresentar documento de identidade com foto e comprovante de
residência;
● Preencher a Ficha de Inscrição (Anexo 1);
● Entregar duas vias do poema impresso em folha A4.
Endereço:
Avenida Wenceslau Fontoura, 131, Nova Americana.
Atendimento: segunda, quarta e sexta-feira
Horário: 9h- 12h e das 13h - 15h
4.2.2 Para a inscrição por e-mail o concorrente deve anexar no e-mail:
● Formulário de Inscrição preenchido (Anexo 1);
● Poema digitado em formato word;
● Documento de identidade com foto e comprovante de residência;
4.3 Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos durante o processo
entre em contato com a Biblioteca Pública através dos contatos a seguir:
E-mail: bibpubalvorada@gmail.com
Telefone: (51) 34119517
Whatsapp: (51) 983467234
4.4 A confirmação da inscrição também poderá ser solicitada através dos
mesmos contatos.
4.5 As inscrições poderão ser realizadas no prazo estipulado (26 de abril a 04
de junho de 2021) ou assim que forem preenchidas o número total de 100
inscrições nesta categoria, em função da viabilidade de análise dos poemas
por parte da Comissão Julgadora.
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5. DOS POEMAS
5.1 Os poemas inscritos neste Concurso deverão respeitar os critérios abaixo:
5.1.1 Poemas autorais, ou seja, escritos pelo próprio autor;
5.1.2 Poemas inéditos, ou seja, sem publicação anterior em outros concursos,
livros, redes sociais, site, blog, etc;
5.1.3 Poemas escritos em Língua Portuguesa;
5.1.4 Poemas contendo no máximo 14 versos;
5.1.5 Poemas sem ilustrações;
5.1.6 Poemas com temática livre;
5.1.7 Poemas que não contenham em seu conteúdo mensagens pornográficas,
ofensivas, que reforcem estereótipos, que incentivem à violência ou
preconceito de cunho social, racial e de gênero.
5.2 Cada concorrente poderá inscrever apenas 01 (um) poema no Concurso.
6. DA AVALIAÇÃO
6.1 Os poemas inscritos serão devidamente analisados por Comissão
Julgadora composta por membros da Secretaria da Educação, Secretaria da
Cultura, Esporte e Juventude, empresas apoiadoras e escritores convidados.
Será vetada a participação dos membros da Comissão Julgadora a esse
Concurso. A Comissão avaliará os poemas seguindo os critérios abaixo:
6.1.1 Originalidade e criatividade;
6.1.2 Qualidade literária;
6.1.3 Uso de elementos da linguagem poética;
6.1.4 Adaptação à proposta do Concurso.
6.2 A Comissão Julgadora é soberana na avaliação, valendo-se dos critérios
acima especificados.
7. DO RESULTADO
7.1 O resultado do Concurso com os poemas selecionados será divulgado dia
02 de agosto de 2021 através:
● Site da Prefeitura Municipal de Alvorada;
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● Redes sociais da Biblioteca Pública Municipal;
● E-mail ou contato telefônico, no caso dos poemas selecionados.
8. DO PRÊMIO
8.1 O prêmio aos selecionados será o próprio poema em matriz adesivada e a
fixação do mesmo na frota de ônibus das empresas Soul e Val.
8.2 Os poemas serão impressos em uma arte gráfica padrão, elaborada pelo
Departamento de Comunicação Social da Prefeitura Municipal, devendo estar o
concorrente ciente de tal condição, sem margem para futuros questionamentos
quanto à apresentação do seu poema.
8.3 Os poemas selecionados estarão disponíveis para acesso e visualização
nas redes sociais da Biblioteca Pública Municipal.
8.4 Os autores selecionados receberão um certificado de participação que
poderá ser entregue de maneira virtual ou em cerimônia presencial. O formato
para entrega dos Certificados dependerá da situação da pandemia pelo
Coronavírus.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Ao realizar a inscrição no Concurso, o candidato cede ao proponente do
Projeto o direito autoral sobre a obra e direito de imagem para veiculação em
quaisquer canais e formas de divulgação.
9.2 A inscrição ao Concurso implica a aceitação e conhecimento das normas
deste Edital.
9.3 Para maiores informações, dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato
com a Biblioteca Pública Municipal.

Alvorada, 15 de abril de 2021.
Bruna Loregian e Cláudia Dalpiás
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ANEXO 01
FICHA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO 2021
EDITAL 01: COMUNIDADE EM GERAL
CONCURSO DE POESIA
POETA PASSAGEIRO: POESIA NA VIAGEM 1ª EDIÇÃO
Dados de Identificação
Nome completo: ____________________________________________
Nome que deve constar na publicação, caso o poema seja selecionado:
_________________________________________________________
Data de nascimento: ________________________________________
Identidade: _____________________ CPF: _____________________
Endereço: _________________________________________________
Bairro: _______________ Cidade: _____________ CEP:____________
Telefones para contato: (51) _______________ (51)________________
E-mail:____________________________________________________
Profissão: _________________________________________________
Identificação do poema
Título: ____________________________________________________
ou
Caso não haja título escreva o primeiro verso do poema:
__________________________________________________________
Como soube do Concurso?
__________________________________________________________
___________________________________________
Assinatura do autor
Alvorada, _____ de ________________ de 2021.
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