
XIX PRÊMIO ESTADUAL IDEAL CLUBE DE LITERATURA | PRÊMIO JOSÉ TELLES
O XIX Prêmio Estadual Ideal Clube de Literatura – 2017, Prêmio José Telles, promovido pelo Ideal Clube e chancelado pela 
Academia Cearense de Letras, foi instituído para incentivar, mediante concurso, a criação literária, no gênero CONTO, sendo 
regido pelas cláusulas e condições aqui discriminadas.

I. DAS INSCRIÇÕES
a) Poderão inscrever-se candidatos CEARENSES, residentes em qualquer parte do território nacional, e não cearenses, residentes 
no Estado do Ceará;
b) Os textos deverão ser absolutamente inéditos e escritos em Língua Portuguesa, pois, uma vez já publicados, quer o todo ou uma 
parte, implicará o fato sua eliminação a qualquer tempo do certame;
c) Cada trabalho deverá ser apresentado em 5 (cinco) vias, contendo o pseudônimo, em papel tamanho A4 (210mm x 297mm), em 
espaço 2  (dois ou duplo), digitados de um só lado do papel, sem rasuras ou emendas manuais, com uso da fonte Times New 
Roman, tamanho 12, tendo todas as páginas numeradas, em número máximo de 6 (seis) páginas para cada poema;
d) É necessária, também, a apresentação dos trabalhos eletronicamente em CD-R, especificamente no programa WORD, a serem 
validados na ato da inscrição, e com etiqueta contendo o nome do concurso e o pseudônimo do autor;
e) Os concorrentes já inscritos em outros Prêmios Ideal Clube de Literatura não poderão utilizar nesta edição os pseudônimos já 
utilizados anteriormente;
f) No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar um envelope contendo internamente as vias do trabalho; e externamente a 
etiqueta com as seguintes informações: nome do concurso,  títulos dos trabalhos e pseudônimo do autor;
g) Em outro envelope, a ser lacrado no ato da inscrição, deve conter,  internamente,  o CD-R  (O arquivo deve ser nomeado com o 
pseudônimo do autor) com os trabalhos digitados, em WORD,  e um breve Curriculum do autor, (5 linhas) cujo modelo se encontra 
no fim deste edital; externamente,  apresentará o nome do concurso e o pseudônimo do Autor; ainda,  internamente, um envelope, 
também lacrado, deverá conter o nome completo do Autor, seu endereço – rua, bairro, cidade, CEP, Estado -, seu CPF e uma cópia 
da Carteira de Identidade, bem como o número de um telefone para contato;
h)  Cada participante poderá inscrever no máximo 3 (três) CONTOS, com o máximo de 6 (seis) laudas cada um;  
i)  É vedada a inclusão – sob pena de eliminação do candidato – de qualquer elemento que permita a identificação do autor;

PREMIAÇÃO 
1º LUGAR : R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

MENÇÕES HONROSAS
15 (quinze) classificados receberão 
um prêmio de R$1.000,00 (hum mil reais) 
cada um; nesse caso, não haverá classificação.

ATENDIMENTO | SECRETARIA DO IDEAL CLUBE
 (8h às 12h - 14h às 18h)
   

Telefone: (85) 3248.5688
Av. Monsenhor Tabosa, 1381 | FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60165 – 011 | Bairro: Meireles
E-mails: secretaria@idealclube.org.br
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Gênero 

Inscrições de 8 de agosto de 2016 a 3 de fevereiro de 2017
       

REGULAMENTO 

Somente para cearenses, residentes em qualquer parte do território nacional, 
e não cearenses, residentes no Estado do Ceará;



j) O breve “Curriculum” deve ser apresentado, obrigatoriamente, em 5 (cinco linhas) na fonte Times New Roman, tamanho 12;
k) Os requisitos acima deverão sem cumpridos rigorosamente no ato da inscrição, sem o que os trabalhos não serão aceitos pela 
Secretaria do Clube.

II. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 
a) A Comissão, em seu julgamento final, selecionará o autor classificado em 1º lugar, que  receberá o prêmio de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais)
b) A Comissão Julgadora escolherá mais 15(quinze) concorrentes, os quais receberão diplomas de Menção Honrosa, bem como 
um prêmio de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada um. Neste caso, não haverá classificação.
c) O Ideal Clube publicará o livro “Coletânea”, contendo os trabalhos selecionados pela Comissão Julgadora, na quantidade por 
esta determinada. 
d) Cada autor que tiver seu trabalho inserido no livro receberá  deste 10 (dez) exemplares;

III. LOCAL E PRAZO 
a) As inscrições estarão abertas a partir do dia 8 e agosto de 2016 a 3 de fevereiro de 2017, na Secretaria do Ideal Clube, à Rua 
Monsenhor Tabosa, 1381 – Fortaleza – CE, fone: 3248. 5688, local em que deverão ser entregues os trabalhos concorrentes.

IV. COMISSÃO JULGADORA – PRAZO 
a) A Comissão Julgadora será composta de 5 (cinco) intelectuais nomeados no Estado ou no País, sendo os seus nomes mantidos 
em sigilo até a data da proclamação dos vencedores;
b) É vedada a participação de um mesmo jurado em mais de dois Prêmios Ideal de Literatura  consecutivos;
c) As decisões da Comissão Julgadora serão irrevogáveis;
d) A Comissão Julgadora receberá todos os trabalhos inscritos no dia 9 de fevereiro de 2017; 
e) A Comissão Julgadora entregará no dia 4 de abril de 2017 ao Conselho Curador de Cultura do Ideal Clube  o resultado do Prêmio.

V. PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS
a) Os vencedores do presente concurso serão conhecidos e  proclamados no dia  11 de maio, em solenidade a ser realizada no 
Salão Nobre Edson Queiroz  do Ideal Clube, às 20h;
b) Nessa ocasião, será feita a entrega dos prêmios, bem como o lançamento do livro “Coletânea”, com a entrega dos exemplares a 
seus respectivos colaboradores. 

VI.  DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os trabalhos inscritos nesse concurso não serão devolvidos. 
b) Os prêmios, sob nenhuma hipótese, serão divididos, devendo a Comissão Julgadora, por unanimidade ou por maioria simples, 
definir-se pelos vencedores.
c) A inscrição do candidato e a entrega dos trabalhos subtendem o conhecimento e a aceitação deste regulamento, bem como a 
autorização para a publicação dos mesmos, caso selecionados, no livro “Coletânea”.
d) Os membros do Conselho Curador de Cultura, a Diretoria do Clube e seus dependentes, bem como os dirigentes das entidades 
que prestam Apoio Institucional à nossa entidade ficam expressamente proibidos de participar desse concurso;
e) Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Ideal Clube, ouvida a Diretoria e o Conselho Curador de Cultura, os quais 
não poderão, entretanto, alterar as normas aqui instituídas. 
f) A entrega do “Curriculum”, quando da inscrição do candidato, quer por correio, quer presencial, é obrigatória e deve ser o modelo, 
posto, a seguir, em destaque.
g) A ausência dos classificados (salvo motivo de força maior devidamente comprovado), seja em primeiro lugar ou em menção 
honrosa, na festa de premiação, implicará sumária desclassificação; para tanto, haverá textos previamente selecionados, para que 
seja feita, ainda na solenidade de entrega dos prêmios, a devida substituição.  

VI. MAIS INFORMAÇÕES: 
Site oficial do Clube: www.idealclube.org.br  |  E-mail:  secretaria@idealclube.org.br 
Redes Sociais do Ideal Clube: Facebook, Twitter e Instagram

MODELO DE CURRICULUM
Gregório de Matos (Pseudônimo: Boca do Inferno) nasceu em Fortaleza – CE, aos 17 de maio de 1991. Cursou o Ensino Médio no 
Liceu do Ceará e, atualmente, é aluno do Curso de Letras na Universidade Federal do Ceará. Além da poesia, dedica-se ao cultivo 
do conto e da crônica. Obteve o 1º lugar no Concurso de Poesia da Secretaria do Estado. Seus autores preferidos são Carlos 
Drummond de Andrade e Paulo Mendes Campos. 
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