
 

 

I CONCURSO de MICROCONTOS de HUMOR de PIRACICABA2011 

 

Regulamento  

1 – Tema: 

A Prefeitura do Município de Piracicaba através da Secretaria Municipal da Ação 

Cultural/Centro Nacional de Humor de Piracicaba e a Biblioteca Pública Municipal de 

Piracicaba “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” estabelece as normas para a participação no I 

CONCURSO DE MICROCONTOS DE HUMOR DE PIRACICABA que fará parte da programação do 

38º Salão Internacional de Humor de Piracicaba/2011. Conforme Lei Municipal nº 7064 de 06 

de julho de 2011. 

Os participantes deverão escrever um microconto com até 140 caracteres, incluindo o título. 

Itens como pontuação e espaçamento também são contados como caracter. O microconto 

deverá ser enviado no formato: .doc (word 97/2000/2003).  

Além da premiação, terá seu trabalho divulgado no: 

1- site do Salão Internacional Humor: http://www.salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br 

2- blog do programa radiofônico “Educativa nas letras”: http://www.educativanas 

letras.blogspot.com.br 

3-blog da Biblioteca Municipal de Piracicaba: http:// biblioteca.piracicaba.sp.gov.br 

4- Twitter: http://www.twitter.com/microcontospira  

 

2 – Categorias: 

Todas as faixas etárias podem participar do concurso, exceto a comissão julgadora. 

 



3 – Participação: 

3.1 – O microconto deverá ser enviado para o e-mail: microcontos@piracicaba.sp.gov.br 

3.2 – Cada participante poderá enviar somente um microconto; 

3.3 – O microconto deve apresentar teor humorístico e o tema é livre; 

3.4 – O microconto, deverá ser enviado por e-mail em arquivo anexo nominado com o titulo 

do microconto, contendo também a ficha de inscrição com a identificação, constando de 

título, nome e endereço completos e telefone. Preencher a ficha de inscrição disponível na 

internet nos endereços:  

 http://biblioteca.piracicaba.sp.gov.br 

 http://salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br 

3.5 – Os vencedores do concurso declaram, desde já, serem de suas autorias os microcontos  

encaminhados ao concurso  ao mesmo tempo que cedem e transferem à Biblioteca Publica 

Municipal , sem quaisquer ônus para esta em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os 

direitos autorais sobre os referidos microcontos, para qualquer tipo de utilização, publicação 

ou reprodução na divulgação do resultado. 

 

4- Prazos: 

Envio dos microcontos até: 18 de julho à 14 de agosto 

Data do resultado: 12 de setembro de 2011 

Premiação: 15 de outubro de 2011 às 20 horas no Anfiteatro da Biblioteca Municipal 

 

5 – Comissões: 

O I premio de Microcontos de humor contará com duas comissões 

1- Comissão de Organização: contará com representantes do Centro Nacional de Humor de 

Piracicaba, Presidente do 38º Salão Internacional do Humor, da Biblioteca Pública Municipal de 

Piracicaba e a (o) Secretária (o) Municipal da Ação Cultural que tem a função de organização 

do Concurso, da indicação dos membros da Comissão de Seleção e Premiação  e da solenidade  

de premiação . 

2-A Comissão de Seleção e Premiação se encarregará de selecionar os 100 melhores 

microcontos de humor para fazer parte de uma publicação e destes 100, deverá  escolher os 3 

melhores trabalhos classificando-os em 1º, 2º e 3º lugar para uma premiação especial.  

A decisão desta comissão será soberana e irrecorrível. 

 

mailto:microcontos@piracicaba.sp.gov.br


6 – Composição: 

A Comissão de Seleção e premiação poderá será composta de pessoas da área literária como: 

escritores, humoristas e jornalistas.  

 

7 – Premiação: 

1º lugar – R$ 800,00 (oitocentos reais); 2º lugar – R$ 500,00 (quinhentos reais) e 3º lugar – 

R$300,00 (trezentos reais). 

 

8 - Disposições Finais: 

8.1 – Serão automaticamente desclassificados os trabalhos encaminhados fora do prazo 

estipulado e/ou não estiverem dentro das normas estabelecidas neste regulamento; 

8.2 – A participação neste concurso cultural implica na aceitação irrestrita deste regulamento; 

8.3 – O participante autoriza, desde já, a utilização de seu nome e imagem para fins de 

divulgação/promoção do concurso literário.  

 

    

 

  

 

 

 


