
Regulamento do  
15º CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSUÉ GUIMARÃES 

 
 

 
O Instituto Estadual do Livro do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade 

de Passo Fundo e com apoio da Coordenação Geral das Jornadas Literárias, torna público o 

presente concurso, de caráter literário, para apresentação e publicação de CONTOS, 

observadas as especificações constantes deste regulamento.  

 

Instaurado em 1988, o Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães homenageia este 

jornalista e escritor sul-rio-grandense que apoiou a criação e expansão das Jornadas 

Literárias de Passo Fundo. Em 2021, ano em que será celebrado o centenário do nascimento 

de Josué Guimarães, acontecerá a décima quinta edição do concurso. 

 
1 -  DO OBJETO  

 
1.1. O presente regulamento tem por finalidade o estímulo e a valorização da produção 

literária nacional, selecionando contos, em temática livre, para publicá-los.  

1.2. Classifica-se como CONTO uma obra de ficção que cria um universo de seres, de 

fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, 

personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua 

pequena extensão, mais curto que a novela ou o romance. O conto tem uma estrutura 

fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. O conto é conciso. 

 

2    -    DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. O concurso destina-se a contistas, com obras publicadas ou não, que apresentem textos 
inéditos, não publicados também na internet. 
 
2.2. Cada autor deverá apresentar 02 (dois) contos. 
 
2.3. Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
das propostas, sendo que a UPF e o Instituto Estadual do Livro e quaisquer outras entidades 
envolvidas não serão, em nenhum caso, responsáveis por quaisquer custos, 
independentemente da condução e do resultado do processo.  
 
2.4 Os participantes do concurso deverão ser maiores de 18 anos na data de encerramento 
das inscrições.  
 
 
 



3 -   DA DIVULGAÇÃO  
 
3.1. A divulgação e demais informações acerca deste concurso serão divulgadas por meio do 
site de inscrição e/ou o blog do IEL – ielrs.blogspot.com. Os interessados deverão acessar o 
regulamento nos referidos veículos a fim de tomar ciência dos comunicados com referência 
ao presente certame. 
 
 

4 - DAS INSCRIÇÕES  
 
4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente através da página de internet do concurso 
(www.concursojg.com), do dia 19 de julho de 2021 a 03 de setembro de 2021.  Serão aceitas 
inscrições até as 17h do dia 03 de setembro de 2021. 
 
4.2. As propostas recebidas após o prazo estabelecido no subitem 4.1 não serão consideradas 
para julgamento.  
 
4.3. Somente poderão concorrer pessoas acima de 18 anos de idade na data de encerramento 
das inscrições.  
 
4.4. Os contos deverão ser inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados em quaisquer 
suportes (eletrônicos ou impressos). 
 
4.5.As obras enviadas pelos concorrentes obrigatoriamente deverão estar adequadas ao 
regulamento e não possuir conteúdos que:  
 

I) Contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime ou 
contravenção penal, ou possam ser entendidos como incitação à prática de crimes ou 
contravenções penais; 
II) constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões; 
III) contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias.  

 
4.6. A inscrição será individual, sendo realizada no site específico do concurso 
(www.concursojg.com). No momento da inscrição o participante deverá informar e 
disponibilizar: 
 

I) Dados pessoais de acordo comos campos do site de inscrição; 
II) Os 02 (dois) contos concorrentes, indicando-se, em campo específico, o título de 
cada conto e disponibilizando-se o arquivo do texto, em formato PDF, conforme 
especificações contidas no subitem 4.7;  
III) Autorização para uso de obras -a ser realizada mediante a seleção de caixa de 
texto no site de inscrição; 
IV) Declaração atestando que o texto é inédito e de sua autoria, não havendo 
reprodução integral ou de partes de textos anteriormente publicados em formato digital 
ou impresso-a ser realizada mediante a seleção de caixa de texto no site de inscrição; 
V) Declaração de ciência dos termos do regulamento - a ser realizada mediante a 
seleção de caixa de texto no site de inscrição. 



 
 
4.7. O texto deverá ser inserido no sistema seguindo as seguintes orientações: 

 
I) Cada conto deverá ter de 2 (duas) a 5 (cinco) páginas, em folhas A4, orientação 
vertical, Fonte Times New Roman, Tamanho 12, espaçamento 1.5 pt e margens 2,5 
cm; 
II) O texto do conto deverá ser encabeçado pelo título do conto; 
III) Os textos não podem indicar o nome do autor, ou pseudônimo ou fazer qualquer 
menção ou conter qualquer sinal que permita identificar o seu autor. 
IV) Cada conto deverá ser salvo separadamente em arquivo formato PDF, com o nome 
do arquivo sendo apenas o título do conto, para a realização do carregamento no 
formulário de inscrição no site. Inscrições com arquivos em formato Word serão 
desclassificadas. 

 
4.8. A confimação da inscrição ocorrerá mediante o recebimento de um e-mail no endereço 
apontado no formulário de inscrição, assim que for finalizada a inscrição. Ele valerá como 
comprovante de inscrição, mas a homologação da inscrição dependerá do correto 
preenchimento do formulário e requisitos do concurso. Caso você não receba a confirmação, 
antes de efetivar nova inscrição, verifique sua caixa de spam (lixo eletrônico). 
 
4.9. A inobservância de qualquer dos requisitos ou documentos exigidos por este regulameto 
implica a automática desclassificação dos 2 textos candidatos. 
 

5 -    DA COMISSÃO JULGADORA  
 
5.1 Os contos apresentados serão avaliados por uma comissão designada pela coordenação 
geral das Jornadas Literárias, criada especialmente para esse fim. 
 
 

6  -   DO JULGAMENTO 
 
6.1.Os contos serão selecionados e classificados pela comissão julgadora, que escolherá os 
10 (dez) melhores contos, classificando-os como finalistas, segundo os critérios estabelecidos 
neste regulamento. 
 
6.2. Receberão premiação em dinheiro os classificados em primeiro, segundo e terceiro 
lugares, conforme cláusula oitava do presente regulamento. Alguns trabalhos poderão ser 
destacados com menção honrosa, a critério da Comissão Julgadora. 
 
6.3. Obedecendo aos critérios definidos neste, regulamento a comissão apreciará cada 
proposta de conto individualmente, e avaliará, entre outros critérios, aqueles inerentes à:  

 
I) Qualidade literária: atributos estéticos que configurem a excelência dos elementos 
constitutivos da obra, conforme a categoria em que foi inscrita;  
II) Criatividade e Originalidade: utilização singular na escolha da temática, concepção 
e organização literárias; 



III) Rigor Técnico: domínio das técnicas de escrita, de acordo com a categoria em que 
a obra foi inscrita; 
IV) Coerência de linguagem: escolha e adequação dos elementos constitutivos da obra 
em consonância com a categoria em que foi inscrita. 

 
6.4. A sessão de julgamento gerará ata, na qual constarão os principais atos do procedimento 
aplicado e as ocorrências relevantes.  
 
 

7  -  DA PREMIAÇÃO 
 
7.1. Será conferida aos primeiros colocados premiação conforme segue: 
 

I) o primeiro colocado receberá premiação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
II) o segundo colocado receberá premiação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 
III) o terceiro colocado receberá premiação no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

 
7.2. Os contos premiados poderão ser editados em antologia organizada pelo Instituto 
Estadual do Livro, a ser publicada em coedição com a Fundação Universidade de Passo 
Fundo. 
 
7.3. Os três primeiros colocados receberão a premiação em cerimônia oficial, em data a ser 
oportunamente definida, estimada inicialmente para o mês de dezembro de 2021. 
 

 
8 -   DOS DIREITOS AUTORAIS  

 
8.1. Os dez contos classificados serão de copropriedade da FUPF (mantenedora da UPF) e 
do Instituto Estadual do Livro, mediante a assinatura do TERMO DE CONCESSÃO DOS 
DIREITOS AUTORAIS. As instituições terão o direito de executá-lo ou não, em sua totalidade 
ou em parte, conforme as conveniências destas entidades dententoras da propriedade das 
obras. 
 
 
8.2. A participação no concurso importa total concordância com os termos deste regulamento, 
tanto por parte dos competidores, quanto da comissão julgadora, renunciando os participantes 
a quaisquer outros direitos eventualmente invocados. 
 
 

9 -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Os casos omissos a esse regulamento serão analisados e solucionados pela Comissão 
organizadora. 
 
9.2 Participam deste concurso duas comissões, uma delas organizadora, sendo esta 
composta por 2 integrantes do Instituto Estadual do Livro e 2 integrantes da Coordenação 
Geral das Jornadas Literárias, e a segunda, julgadora.  
 



 


