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CONCURSO DE POESIAS SOLIDÔNIO LEITE 
 

REGULAMENTO 

 
1. DO CONCURSO 

 
1.1. O Concurso de POESIAS SOLIDÔNIO LEITE,  tem por objetivo incentivar a produção 

literária e estimular o prazer pela escrita e pela leitura, destinado unicamente para 

alunos e alunas do Ensino Fundamental II e Médio, das redes públicas e privadas,  

do Município de Serra Talhada, com temas e gêneros livres. Ao mesmo tempo, 

nesse momento de isolamento social, tal proposta busca estimular nos 

participantes o resgate de pensamentos, memórias e sonhos, estimulando a 

esperança e autoestima.  

 
1.2. O Concurso contempla apenas a categoria Poesia, sendo esta de qualquer gênero 

e estilo.  

 
2. DA ORGANIZAÇÃO 

 
O Concurso é organizado pela Fundação Cultural de Serra Talhada em parceria com a 

Academia Serra-talhadense de Letras, de Serra Talhada – PE. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas no período entre 25 de agosto a 25  

outubro de 2021. 

 
3.2. Para sua realização, o participante deverá enviar para o e-mail 

concursodepoesiasolidonioleite@gmail.com a ficha de inscrição (ANEXO 1) 

devidamente preenchida e escaneada, em formato PDF. 

 
3.3. A inscrição ficará restrita apenas a uma poesia por participante. 

3.4. A poesia não pode ter sido publicada ou premiada em outro concurso.  

3.5. O envio de mais de uma poesia por participante acarretará na desclassificação 

imediata do mesmo. 

3.6. Não serão aceitas inscrições fora do prazo especificado neste edital. 
3.7. A ficha de inscrição, devidamente preenchidas, deverá ser enviada para o e-mail 

concursodepoesiasolidonioleite@gmail.com, ficando a referida Fundação Cultural 

de Serra Talhada responsável pelo envio da confirmação de inscrição.  

3.8. Caso a interessado não receba a confirmação da inscrição por e-mail, deverá 

entrar em contato com a Fundação Cultural de Serra Talhada. 

3.9. Não serão aceitas inscrições advindas de docentes, sendo necessária identificar na 

ficha de inscrição a idade, a série e escola na qual o  inscrito está matriculado. 
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3.10. Depois da inscrição realizada, não serão aceitas novas informações ou anexos. 

3.11. Os trabalhos inscritos não serão devolvidos. 

 

 
4. DO CRONOGRAMA 

 
4.1. Os participantes deverão observar o cronograma do concurso: 

 
ETAPAS DATAS 

Públicação do Edital                   23 de agosto de 2021 

Inscrições        25 de agosto a 25 de outubro / 2021 

Seleção                27 de outubro a 13 de novembro / 2021 

Anúncio do resultado 16 de novembro de 2021 

Premiação 23 de novembro de 2021 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 
4.2. Serão aceitas somente inscrições de participantes do Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio, que seja de escola localizada no Município de Serra Talhada - PE, 

seja ela privada ou pública. 

4.3. A Comissão organizadora não se responsabilizará por inscrições que, 

eventualmente, não forem recebidas por questões técnicas ou por erro de envio. 

4.4. O ato de inscrição no concurso implica, automaticamente, na cessão dos direitos 

autorais, caso o trabalho seja selecionado, para a publicação ou utilização em 

qualquer forma de veiculação pelo governo municipal de Serra Talhada – PE. 

 
5. DA SELEÇÃO 

 
6.1. A poesia deverá ser escrita em língua portuguesa. 
6.2. A poesia deverá ter os seguintes parâmetros: 

 
6.2.1. Formato PDF 

6.2.2. Fonte: Times New Roman 

6.2.3. Tamanho da fonte: 12 

6.2.4. Espaçamento entre Linhas: 1,5cm 

 
6.3. Os critérios de avaliação terão a pontuação abaixo: 

 
Critério Pontuação 

Criatividade 20 pontos 

Originalidade 20 pontos 

O grau de poeticidade caracterizado fundamentalmente pelo 

ritmo 

20 pontos 
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Sonoridade e outros recursos intrínsecos à criação literária que 

os diferenciam da prosa 

20 pontos 

O emprego de normas gramaticais de acordo com a Língua 

escrita ou com a variedade linguística escolhida 

10 pontos 

Clareza no desenvolvimento de ideias, dentro das novas regras 

ortográficas 

10 pontos 

Total 100 pontos 

 

 
6. DA COMISSÃO AVALIATIVA 

 
7.1. A comissão responsável pela avaliação das poesias do concurso será formada de 

maneira multidisciplinar provenientes da Fundação Cultural de Serra Talhada, da 

Academia Serra-talhadense de Letras e de membros da sociedade civil capacitados 

para tal.   

 
7.2. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas e irrecorríveis, cabendo a ela 

conceder os prêmios de acordo com o mérito da obra. 

 

7.3. A comissão de avaliação receberá, para a seleção, apenas os documentos 

referentes às poesias, sem qualquer identificação, sendo o restante dos 

documentos utilizados pela Comissão Organizadora apenas após a seleção para 

identificar e comunicar os vencedores. 

 
7. DO RESULTADO FINAL 

 
O resultado do concurso será divulgado nos meios de comunicação do executivo 

municipal (site oficial e redes sociais), bem como, e enviado e-mails para os alunos 

premiados. 

 
8. DA PREMIAÇÃO 

 
8.1. Serão premiados os vencedores na ordem de classificação (Ensino fundamental II e 

médio): 

 
● Primeiro ao Quinto lugar: 

Kit livros de autores serra-talhadenses. 
Medalha Solidônio Leite. 
Certificado. 
Tablet. 
 

● Sexto ao Décimo Quinto lugar: 
Kit livros de autores serra-talhadenses. 
Medalha Solidônio Leite. 
Certificado. 
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8.2. Para viabilizar o recebimento da premiação o candidato deverá apresentar o e- 

mail de confirmação de sua inscrição. 

 
8.3. Será entregue certificado à todos os participantess (Ensino Fundamental II e 

Médio). 

 
8.4. Serão selecionados dentre os candidatos as melhores poesias para a publicação de 

um livro, que será distribuido aos autores e para as bibliotecas das escolas do 

municipio. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
As inscrições das poesias neste Concurso implicam a aceitação integral dos termos deste 
Regulamento. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora e pela Comissão de 
Seleção. 

 
9.1. Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entrar em contato pelo e-mail: 

casacultura@serratalhada.pe.gov.br 

 

9.2. A Comissão Organizadora é soberana, não cabendo qualquer espécie de recurso 

ou contestação à sua decisão. 

9.3. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento será analisada pela 

Comissão Organizadora. 

 

 

ANILDOMÁ WILLANS DE SOUZA 

Presidente da Fundação Cultural de Serra Talhada
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

 

ATENÇÃO: 

ANEXAR A POESIA A 
ESTA FICHA. 

 

 

CONCURSO DE POESIAS SOLIDÔNIO LEITE  
 

 
TÍTULO DA POESIA: 

 
 
NOME: 

 
Data de Nascimento: 
 

Sexo:  

( ) Masc. ( )  Fem. 

Nacionalidade: 
 

Naturalidade: 
 

UF:  
 

Estado Civil: RG: CPF: 

Nome do Pai:  Nome da Mãe: 

Endereço:  

Bairro:  Cidade:   UF:PE  CEP:  

Telefone:  Celular:  E-mail:  

 
ANO JÁ PARTICIPOU DE ALGUM CONCURSO DE POESIA OU PUBLICOU LIVRO OU PARTICIPOU DE COLETÂNEA. 

  

  

  

ESCOLA EM QUE ESTÁ MATRICULADO 
Nome da Escola:  

Série que cursa: 

Nome da Diretora: 

 

Data: Assinatura:  
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POESIA 
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