
Regulamento
1º Prêmio Escriba de Crônicas

2011

1 – O 1º Prêmio Escriba de Crônicas oficializado por Lei Municipal Nº 6.791, de 17 de junho de
2010, é promovido pela Prefeitura do Município de Piracicaba, através da Secretaria Municipal
da Ação Cultural e da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba “Ricardo Ferraz de Arruda
Pinto”,  apoio  da  Academia  Piracicabana  de  Letras,  com  objetivo  de  dar  oportunidade  de
expressão e manifestação a todo segmento de público.
As  inscrições  estarão  abertas  de  18/04/2011  até  31/05/2011,  na  Biblioteca  Municipal  de
Piracicaba, Rua Saldanha Marinho, 333 CEP: 13400-210 de segunda a sexta-feira no horário das
08h00  às  17h00  ou  sábados  das  08h00  às  11h00  ou  pelo  site:
www.biblioteca.piracicaba.sp.gov.br/premioescriba
2 – As crônicas serão inscritas mediante o cumprimento das seguintes exigências:

a) Os  participantes  deverão  apresentar  2  (duas)  crônicas  originais  (não  há
necessidade de ineditismo) em português,  de autoria própria,  sobre tema livre,
digitadas em papel A-4 (sulfite), de um lado só, com o máximo de 2 (duas) folhas,
com letra tamanho 12, fonte Times New Roman ou Arial, espaço entre as linhas 1,5
em 1 via. Os trabalhos pornográficos ou eróticos serão sumariamente excluídos.

3 – Trabalhos enviados pelo correio ou entregues na Biblioteca Municipal:
a) Cada crônica deve ter somente o seu título e o pseudônimo do seu autor.
b) Em envelope anexo deverá ser enviada a ficha de inscrição conforme o modelo

a ser retirado do site ou na Biblioteca Municipal. No mesmo envelope lacrado,
colocar  CD  ou DVD  com  os  trabalhos  devidamente  digitados.  Por  fora  do
envelope, devem apenas constar o pseudônimo usado e o título dos trabalhos
inscritos. Se o envelope dos dados confidenciais vier aberto, ou se não estiver
acompanhado de CD ou DVD com o texto dos trabalhos digitados, o candidato
será sumariamente eliminado.

4 –  Trabalhos  enviados  pelo  site:  (nesse  caso,  os  candidatos  deverão  mandar  os  trabalhos
inscritos somente para o site www.biblioteca.piracicaba.sp.gov.br/premioescriba)

a) Os arquivos deverão ser enviados em formato DOC (Documento
do Word 97-2003) com título e pseudônimo.

b) No site deverão constar 3 anexos.
c) Cada crônica deverá constar em anexo separado e mais a ficha

de inscrição
d) É necessário constar o título da obra no título do anexo.



5 – Fica assegurada, com o máximo rigor, a confidencialidade dos dados dos concorrentes. Os
envelopes com os dados confidenciais somente serão abertos depois de conhecidos os trabalhos
premiados, e os arquivos com os dados pessoais dos candidatos que optarem  pela inscrição on-
line  também  ficarão  resguardados,  sendo  absolutamente  desconhecidos  dos  membros  da
Comissão Julgadora.
6 -  Uma comissão de jurados, constituída de 05 (cinco ) pessoas   selecionarão os trabalhos
inscritos, classificando-os  em 1º, 2º e 3º lugares, assim como outras  17 ( dezessete  ) melhores
crônicas.
A Comissão de jurado será formada por intelectuais de reconhecida capacidade, atuantes na
área da literatura.
7- As 20 (vinte) crônicas selecionadas serão reunidas numa antologia, que será editada pela
Secretaria Municipal da Ação Cultural  a ser distribuída às entidades culturais e oferecida aos
participantes no evento da premiação, sem custos adicionais.
 8- Os trabalhos não classificados serão incinerados/deletados após a seleção  e premiação.
9 – Aos classificados não será paga taxa monetária alguma a título de direitos autorais.
10 – A Secretaria Municipal da Ação Cultural se reserva o direito de veicular a Antologia da
maneira que melhor lhe aprouver, sem fins lucrativos.
11 – Premiação
Os autores dos primeiro, segundo e terceiro trabalhos classificados, receberão um troféu, um
diploma  e, respectivamente, os valores de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais ),  R$ 3.000,00 ( três mil
reais ) e R$ 2.000,00 ( dois mil reais ).
12 –  Excetuando-se  os  três  primeiros  trabalhos,  o  autor  piracicabano  da  melhor  crônica
( natural do município de Piracicaba ou nele residente há mais de dois anos ) será premiado
com um diploma especial do “ Troféu Alcântara Machado “ e com a quantia de R$ 1.500,00
( hum mil e quinhentos reais ).
13 – Os prêmios serão conferidos em cerimônia previamente marcada, a ser realizada no dia
22/10/2011 às 20h00 no anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba “ Ricardo Ferraz
de  Arruda  Pinto  “.  Todos  os  classificados  das  três  categorias  receberão  diplomas  e  10
exemplares da antologia.
14 – O julgamento será realizado no mês de julho.
15 - As informações sobre o resultado estarão disponíveis no site e na imprensa, a partir de
agosto de 2011.
16 – O simples envio das crônicas implica na aceitação direta deste regulamento.
17 – Os trabalhos remetidos em desacordo com este regulamento (falta de dados precisos, ou de
difícil identificação, envelope confidencial aberto, falta do CD ou DVD e aqueles corrompidos
ou infectados etc.) serão sumariamente desclassificados.
18 – A decisão do júri é irrecorrível e não caberão recursos.
19 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora e a
Julgadora. Para maiores informações e esclarecimentos, acesse o site da Biblioteca Pública
Municipal de Piracicaba.


