Concurso Literário 2018 da Sociedade Bíblica do Brasil
Tema: “Bíblia Sagrada: o livro da esperança”

REGULAMENTO

1. DO OBJETO
1.1 Em comemoração ao segundo Ano da Bíblia no Brasil, a SBB promove o Concurso Literário
2018, com o tema Bíblia Sagrada: o livro da esperança.
1.2 O concurso tem por objetivo destacar a importância deste livro, o mais lido, traduzido e distribuído, no
Brasil e no mundo, que é considerado o maior best-seller de todos os tempos e patrimônio da humanidade.
1.3 Para participar do concurso, o autor deve usar como texto base a Bíblia Sagrada na Nova
Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH) impressa em braile ou tinta e em áudio.
Atenção! Em caso de pessoa com deficiência visual ou com baixa visão que não possua um exemplar
da Bíblia em Braile e gostaria de recebê-la, favor seguir o procedimento:
1.4 Fazer seu cadastro no programa “Acolher pessoas com deficiência visual”, da Sociedade
Bíblica do Brasil, pelo 0800 727 8888 ou (11) 3474-5733.

2. DO CONCURSO
2.1 Objetivos do concurso:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Mobilizar os participantes quanto à importância da Bíblia para humanidade.
Promover a prática da leitura da Bíblia entre os segmentos da sociedade.
Destacar a relevância dos valores bíblicos para família e sociedade.
Contribuir para a integração social.
Promover as potencialidades individuais e autonomia

2.2 O Concurso Literário consiste em duas categorias:
2.2.1 Contos
2.2.2 Poesias

2.3 Dos Participantes
2.3.1 Estão elegíveis para participarem do Concurso Literário 2018 pessoas com deficiência visual
ou baixa visão, de todas as faixas etárias.
2.4 O presente concurso compreende as seguintes etapas:
2.4.1 Divulgação do regulamento;
2.4.2 Período de inscrição;
2.4.3 Divulgação dos ganhadores;
2.4.4 Entrega de premiação e encerramento.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 O texto e a inscrição devem ser salvos e encaminhados no programa Word via e-mail, ou em
Braile e tinta, via correio.
3.2 Para envio em Word, os arquivos devem ser encaminhados para o e-mail acaosocial@sbb.org.br.
3.3 Para o envio em Braile ou em à caneta, deve-se encaminhar via Correios para o endereço:
Sociedade Bíblica do Brasil - Avenida Ceci, 706 – Tamboré - Barueri – SP - CEP 06460-120.
3.4 No momento da inscrição e envio do texto, devem constar as seguintes informações:
• Nome;
• Idade;
• Número do RG;
• Número do CPF;
• Endereço completo;
• Telefone de contato (fixo ou celular);
• E-mail (se tiver);
• Título da obra (Bíblia Sagrada: o livro da esperança);
• Classificação da obra: Conto ou Poesia;
• Envio do texto (conto ou poesia).
Atenção!
Para cada texto desenvolvido (conto ou poesia), é obrigatório preencher todos os itens.
3.5 Ao se inscrever, o autor/participante concorda implicitamente com as normas do concurso,
inclusive concedendo à Sociedade Bíblica do Brasil, o direito de publicação dos trabalhos e
divulgação dos nomes dos vencedores.
3.6 Os autores poderão inscrever-se, simultaneamente, nas duas modalidades: contos e poesias,
com no máximo 1 (um) trabalho em cada modalidade.

3.7 Os textos deverão ser redigidos em língua portuguesa, o que não impede a utilização de termos
estrangeiros.
3.8 Os textos poderão ser digitados (Word) ou escritos à caneta ou em braile.
3.9 Na modalidade Poesia, serão admitidas no máximo 3 (três) páginas em tinta ou 6 (seis) páginas
em braile para cada obra inscrita. Deverá ser entregue apenas 1 (uma) cópia de cada trabalho.
Os trabalhos em braile deverão ser escritos em papel resistente e com relevo em braile
destacado, para não comprometer a leitura.
3.10 Na modalidade Contos, cada autor poderá inscrever apenas 1 (uma) obra que contenha no
máximo 5 (cinco) páginas em tinta ou 10 (dez) páginas em braile.
3.11 As obras deverão conter somente título e texto.
3.12 Do Prazo
As inscrições poderão ser realizadas de 9 de abril de 2018 a 10 de agosto de 2018. Deverão ser feitas
por e-mail acaosocial@sbb.org.br ou enviadas pelos Correios no seguinte endereço: Sociedade
Bíblica do Brasil – Avenida Ceci, 706 – Tamboré – Barueri, SP – 06460-120.
No caso de envio pelos Correios, será considerada a data da postagem.
As obras inscritas em tinta ou em braile, bem como a ficha que contêm os dados do autor deverão
ser acondicionadas em envelope. No envelope deverá constar a observação “Concurso Literário 2018
– Sociedade Bíblica do Brasil– Bíblia Sagrada: o livro da esperança.

4. DO RESULTADO FINAL
4.1 Em 14 de setembro de 2018, a organização divulgará os vencedores de cada modalidade por
meio do site da SBB (www.sbb.org.br) e, individualmente, a cada participante vencedor, por
meio de contato telefônico ou e-mail.
4.2 - As obras inscritas não serão devolvidas pela SBB.
4.3 - A decisão da Comissão Julgadora é irrecorrível.
4.4 O prêmio será entregue aos ganhadores em mãos por meio de um representante da Secretaria
ou Unidade Regional da Sociedade Bíblica do Brasil e convidados a participar de uma cerimônia,
em data pré-definida.

5. DA PREMIAÇÃO
5.1 Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
Conto:
1º lugar – Troféu, medalha, kit contendo publicações, cesta de café da manhã e brinde master
surpresa.
2º lugar – Troféu, medalha, um kit contendo publicações e brinde.
3º lugar – Troféu, medalha, um kit contendo publicações e brinde.
Poesia:
1º lugar – Troféu, medalha, kit contendo publicações, cesta de café da manhã e brinde master
surpresa.
2º lugar – Troféu, medalha, um kit contendo publicações e brinde.
3º lugar – Troféu, medalha, um kit contendo publicações e brinde.
5.1.1 Os vencedores do 1º lugar em Conto e Poesia terão seus textos lidos e divulgados na rádio
Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB).
5.2 Haverá ganhadores de 1º, 2 º e 3 º lugar, em cada Secretaria e Unidade Regional da Sociedade
Bíblica do Brasil, nas categorias Contos e Poesias.
6. CRONOGRAMA
6.1 O cronograma estimado de realização do concurso é:
Atividade
Início das inscrições
Término das inscrições e entrega de textos
Divulgação dos ganhadores
Entrega da premiação

Período
9/4/2018
10/8/2018
14/9/2018
22/9/2018

7. Critérios de avaliação em relação às notas e peso que serão utilizados pelo júri.

Critérios
Fidelidade ao tema

Nota
0 a 10

Peso
2

Criatividade

0 a 10

2

Originalidade
Uso correto da linguagem
Qualidade de conteúdo

0 a 10
0 a 10
0 a 10

1
2
1

8. A SBB se reserva ao direito de alterar os itens desse regulamento sem prévio aviso.
9. Em casos que não estiverem expressos neste regulamento serão tratados junto à comissão
organizadora do Concurso Literário 2018.
Mais informações:
E-mail: acaosocil@sbb.org.br
Tel.: 0800 727 8888 ou (11) 3474-5820

