
 

 A G E A - Associação Gaúcha de Economiários Aposentados 

(Fundada em 19/12/1974) 

SEDE: Rua dos Andradas, 943 - 12º andar – Porto Alegre - RS - CEP 90020-005. 
Fone/Fax: (51) 3228.8770 – Home page: www.agea.org.br - E-mail: agea@agea.org.br  

                                                    
I CONCURSO  DE  LITERATURA  ONLINE  AGEA 

REGULAMENTO 
 
A AGEA (Associação Gaúcha de Economiários Aposentados) tem por objetivo, com o Concurso Literário online, 

estimular a escrita e a criatividade, pela produção de textos inéditos em língua portuguesa, nos gêneros: Crônica, 

Conto e Poesia. 

 

PARTICIPANTES: 

 

Art. I - Estão habilitados a participar do Concurso, todos (as) os (as) associados (as) da AGEA, bem como seus 

companheiros (as), filhos e netos, com idade mínima de 18 anos.  

 

INSCRIÇÃO E REMESSA DOS TRABALHOS: 

 

II - O prazo para o recebimento dos trabalhos inicia no dia 21/09/2020 e vence no dia 20/11/2020. 

 

III - Cada candidato (a) poderá inscrever-se com até 02 (dois) trabalhos, sendo cada um em gênero diferente. 

 

IV – A inscrição deverá ser feita via e-mail secretaria@agea.org.br, informando nome, telefone e gênero literário 

(Conto, Crônica ou Poesia) em que vai participar.  

 

PREMIAÇÃO 

 

V – A premiação será para as três primeiras colocações de cada categoria.  

 

1º lugar: R$ 300,00 2º lugar: R$ 200,00 3º lugar: R$ 100,00 

 

ENVIO DOS TRABALHOS 

 

V - O (s) trabalho (s) deverá(ão) ser enviado (s) por e-mail, para o endereço secretaria@agea.org.br 

Com nome, pseudônimo e categoria. 

 

VI - Não haverá taxa de inscrição. 

 

DA COMISSÃO JULGADORA 

 

VII - A Comissão Julgadora será composta por membros ligados à Literatura, escolhidos e convidados pela 

Diretoria da AGEA. 

 

RESULTADO: 

 

VIII - O resultado do concurso será divulgado no dia 30/11/2020, pelos seguintes meios de comunicação: 

“Informativo mensal/AGEA”, no site (www.agea.org.br) e no Facebook da Associação. 

 

IX - A AGEA reserva-se o direito da publicação dos trabalhos, premiados ou não, na forma que melhor lhe 

convier, havendo a concordância tácita em abdicar de qualquer pagamento relativo a direitos autorais. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

X - A simples inscrição configura a plena concordância do participante com o presente regulamento. 

 

Porto Alegre, 14 de setembro de 2020. 

 

 

                  

         Maria do Carmo dos Santos de Freitas                                Newton Pardelhas de Barcellos 

                       Diretora Cultural                                                                  Presidente  
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