
Josué
Guimaraes

11o
Concurso

Nacional de

Contos

Inscrições
de 30 de janeiro

a 01 de junho de 2009

Premiação
1º Lugar: R$ 5.000,00
2º Lugar: R$ 3.000,00

Instalado em 1988, o Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães 
homenageia o jornalista e escritor sul-rio-grandense que estimulou 
a criação e expansão das Jornadas Literárias de Passo Fundo, que se 
realizam, sem interrupção, desde 1981. Em 2009, o Concurso 
Nacional de Contos Josué Guimarães chega à sua décima primeira 
edição.

INSCRIÇÕES
O concurso destina-se a contistas com obras publicadas ou não, que 
apresentem textos inéditos. Cada participante deverá apresentar 03 
(três) contos. As inscrições serão realizadas de 30 de janeiro de 2009 
a 01 de junho de 2009. 
As inscrições podem ser feitas através da entrega de originais no 
local de inscrição ou por correio.  Não serão aceitas inscrições por 
e-mail.

Local de inscrição:

Universidade de Passo Fundo
13ª Jornada Nacional de Literatura
11º Concurso de Contos Josué Guimarães
Centro Administrativo, Campus I BR 285 KM 171
Bairro São José CEP 99001-970 Passo Fundo/RS 
Fone/fax: (54) 3316-8368 
www.jornadadeliteratura.upf.br

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
Os originais deverão ser apresentados em 04 (quatro) vias, em 
formato A4, digitado numa só face, espaço 1, fonte Times Roman, 
tamanho 12, e identi�cados apenas com o pseudônimo do autor.
As 04 (quatro) vias deverão ser reunidas em um único envelope, 
com o título do concurso e o pseudônimo do autor. Nesse mesmo 

envelope, deverá ser colocado um outro envelope, contendo a 
identi�cação do autor, seu endereço completo, um breve currículo e 
a indicação dos títulos dos contos.

JULGAMENTO 
Os trabalhos serão julgados por uma comissão indicada pelas instituições 
promotoras, devendo ser divulgado o nome dos vencedores na abertura 
da 13ª Jornada Nacional de Literatura, dia 24 de agosto de 2009, no Circo 
da Cultura  em Passo Fundo.
Não caberá recurso às decisões da Comissão Julgadora.

PREMIAÇÃO
Os dois melhores contistas receberão prêmios no valor de:
 1º lugar -  R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
 Troféu Vasco Prado
 
 2º lugar: - R$ 3.000,00 (três mil reais); 
 Troféu Vasco Prado

Alguns trabalhos poderão ser destacados com MENÇÃO HONROSA, a 
critério da Comissão Julgadora.
Os contos premiados poderão ser editados em antologia organizada pelo 
Instituto Estadual do Livro, a ser publicada em co-edição com a Fundação 
Universidade de Passo Fundo e com a Prefeitura Municipal de Passo 
Fundo.

OUTRAS DISPOSIÇÕES
Os casos não previstos por este regulamento serão resolvidos pela 
Comissão Julgadora.
A inscrição implicará, por parte do concorrente, a aceitação dos termos 
do presente regulamento, bem como a cessão, sem ônus, dos direitos 
autorais dos trabalhos inscritos, para eventual publicação, até 05 (cinco) 
anos após o encerramento do concurso.

REGULAMENTO
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