
     
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 
Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 

 

FICA – Fomento e Incentivo à Cultura Alagoana 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

 

IMPRENSA OFICIAL GRACILIANO RAMOS 
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EDITAL 003/2015 

 O Governo do Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e da 

Imprensa Oficial Graciliano Ramos, lançam o Edital de Incentivo a Produção Literária, 

com o objetivo de promover e estimular o hábito da leitura tornando pública a abertura 

de inscrições para a publicação de textos de teatro, cordel e sobre o Folclore Alagoano, 

no total de 03(três) livros, através do Programa de Incentivo à Cultura Literária. 

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente edital tem como objetivo garantir a publicação de livros destinados ao FICA 

– Programa de Fomento e Apoio à Cultura Alagoana (Secult) e Programa de Incentivo à 

Cultura Literária (Imprensa Oficial Graciliano Ramos), especificamente neste caso, 

obras para o teatro, cordel e Folclore e Cultura Popular de Alagoas. Os livros devem ser 

inéditos, redigidos em língua portuguesa, escritos ou organizados por autores alagoanos 

ou radicados em Alagoas – independentemente de tratar-se de autor estreante ou com 

obras já publicadas, contribuindo, desta forma, para o fortalecimento e a diversificação 

da produção. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 2.1 As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do encaminhamento da obra à 

Secretaria de Estado da Cultura, no Museu Palácio Floriano Peixoto, situado na Praça 

Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro - Maceió, Alagoas. É de total responsabilidade 

do autor a entrega do livro, ensaio ou textos teatrais já digitados. 

 2.2 As inscrições estarão abertas no período de 11 de Setembro a 16 de outubro de 

2015, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 08h às 14h, na Secretaria 

de Estado da Cultura. 

 2.3 Cada concorrente poderá inscrever apenas uma obra em cada modalidade do 

presente edital, a saber: 

- Textos teatrais (máximo 30 páginas) 

- Ensaios sobre Folclore e Cultura Popular (mínimo 10 e Maximo de 15 páginas), 

conforme regras e normas da ABNT. 

- Cordels (máximo de 150 páginas) 
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2.4 A obra deverá ser inédita, ou seja: nunca ter sido publicada integralmente por 

qualquer meio, seja ele impresso ou eletrônico. 

2.5 A inscrição será feita pelo autor mediante preenchimento de ficha de inscrição, 

disponível para download no site www.cultura.al.gov. Após preenchida, a ficha deve ser 

inserida em um envelope que após a inserção dos ENVELOPES Nº 2 e N º 3, deverá ser 

lacrado, em cuja face constará a seguinte informação: ENVELOPE Nº 01/SELEÇÃO 

EDITAL 003/2015 – SECULT/IMPRENSA GRACILIANO RAMOS. 

2.6 Os originais devem ser enviados em 03 (três) vias, que deverão estar devidamente 

encadernadas com espiral. As páginas devem estar numeradas em sequência. Na capa 

deverão constar o título da obra e apenas o pseudônimo(s) do(s) autor(es). Os originais 

de cada obra deverão estar acompanhados de um resumo de seu conteúdo com mínimo 

de 15 linhas e máximo de 20 linhas. É expressamente proibida a inserção, na obra, de 

qualquer informação que identifique a autoria. Quer serão entregues no envelope, cuja 

face deverá constar a seguinte informação: Nº 02 - SELEÇÃO EDITAL 003/2015 –. 

SELEÇÃO EDITAL 2015 – SECULT/IMPRENSA GRACILIANO RAMOS. 

 2.7 O resumo deve estar digitado e impresso, devendo ser entregue no ato da inscrição, 

em envelope à parte, em cuja face deverá constar a seguinte informação: ENVELOPE 

Nº 03 - SELEÇÃO EDITAL 003/2015 –. SELEÇÃO EDITAL 2015 – 

SECULT/IMPRENSA GRACILIANO RAMOS. Os envelopes 2 e 3 deverão ser 

inseridos no envelope Nº 1 devidamente lacrado, e entregue no  prazo de inscrição 

indicado no edital.  

2.8. No ato da inscrição, os originais deverão vir digitados e impressos da seguinte 

forma: texto digitado em Word, no formato de papel A4, com margens esquerda e 

direita de 5cm, e superior e inferior de 5,85cm, e apresentar-se na forma de livro, com 

as páginas devidamente numeradas. 

 2.9 O material poderá ser enviado por correio, através de Sedex, para o seguinte 

endereço: Secretaria de Estado da Cultura- SECULT/Al, Praça Marechal Floriano 

Peixoto, s/n, Centro, CEP: 57020-090, Maceió- Alagoas.  

 2.9.1 Qualquer trabalho inscrito que não obedeça às normas deste edital será 

desclassificado. 

 2.9.2 Caberá à Imprensa Oficial Graciliano Ramos definir o projeto gráfico e materiais 

a serem utilizados na obra. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Cabe exclusivamente ao autor a responsabilidade por questões relativas à 

originalidade da autoria e demais disposições deste edital. Caso seja constatado que a 

obra inscrita já havia sido publicada integralmente (seja em meio impresso ou 

eletrônico), a inscrição será invalidada. 

 3.2 As inscrições feitas pelos Correios só serão consideradas válidas se postadas até o 

último dia do prazo de inscrição. O carimbo da agência postal expedidora será válido 

como comprovante. 

 3.3 É proibida a inscrição de obras cujo autor seja servidor, estagiário ou membro do 

Conselho Editorial da Imprensa Oficial Graciliano Ramos, bem como de qualquer outro 

órgão do GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS. 

3.4 Fica vedada a participação de membros das entidades organizadoras e comissão 

julgadora a este concurso.  

 4. DOS JULGAMENTOS 

 4.1 As obras inscritas serão analisadas por pareceristas de reconhecida competência, 

composta por 03 (três) especialistas, escolhidos pela Secretaria de Cultura de Alagoas e 

Impressa Oficial Graciliano Ramos, e publicada em Portaria no Diário Oficial do Estado 

de Alagoas.  

4.2 Os critérios de julgamento são: qualidade (01 a 10), relevância da obra (01 a 10) e 

originalidade (01 a 10). 

Critérios  Pontuação 

Qualidade da Obra (cientifica e literal) 01 a 10 

Relevância Cultural e Social da Obra 01 a 10 

Originalidade  01 a 10 

5- DO CABIMENTO DE RECURSOS 

5.1 Caso o Participante apresente justificativa para recorrer do resultado da seleção do 

Edital, poderá interpor recurso na sede da Secretaria, dentro do prazo de 03 (três) dias, a 

contar da data da publicação do resultado final.  

5.2 Após analise e julgamento dos recursos cabíveis, será publicada no Diário Oficial do 

Estado de Alagoas e através de outro meio de comunicação, a nova lista com os nomes 

dos vencedores do edital.  
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6. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação (No que concerne à 

Premiação em dinheiro) são recursos próprios da Secretaria de Estado da Cultura 

oriundos do Programa de Trabalho 13392023940390000 – Fomento à Atividade 

Cultural – Mais Cultura, Rubrica 33.90.31, PI 003274, Fonte 0100, do Orçamento do 

Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais (FDAC). 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1 Premiação Cordel – Será premiado 1 livro de Cordel que receberá um valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), além de exemplares do livro conforme descrição abaixo: 

7.1.1. O autor da obra receberá 10% da tiragem de 500 exemplares. Em caso de haver 

mais de um autor, a quota terá que ser dividida entre os autores. 

 7.1.2 A tiragem será de 500 exemplares para cada título. 

 7.1.3 Os autores dos livros selecionados terão de entregar o CD ou DVD com o livro 

digitado (em Word) até 10 dias após a divulgação do resultado. Aqueles que não o 

fizerem serão desclassificados. 

 7.1.4 O arquivo digital do livro não poderá ter número de páginas superior à obra 

entregue no ato de inscrição e analisada pelos pareceristas. 

 7.1.5 Os livros selecionados através deste edital serão impressos de acordo com o 

cronograma da gráfica, com o prazo máximo de 03 (três) meses para entrega dos livros 

aos autores. 

7.2 Premiação Folclore -  serão premiados 10 (dez) ensaios recebendo cada um valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) alem de exemplares do livro conforme descrição 

abaixo: 

7.2.1 O autor da obra receberá 10% da tiragem de 500 exemplares. Em caso de haver 

mais de um autor, a quota terá que ser dividida entre os autores. 

 7.2.2 A tiragem será de 500 exemplares para cada título. 

 7.2.3 Os autores dos livros selecionados terão de entregar o CD ou DVD com o livro 

digitado (em Word) até 10 dias após a divulgação do resultado. Aqueles que não o 

fizerem serão desclassificados. 

 7.2.4 O arquivo digital do livro não poderá ter número de páginas superior à obra 

entregue no ato de inscrição e analisada pelos pareceristas. 
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 7.2.5 Os livros selecionados através deste edital serão impressos de acordo com o 

cronograma da gráfica, com o prazo máximo de 03 (três) meses para entrega dos livros 

aos autores. 

7.3 Premiação de Textos de Teatro. – Serão premiados 3 textos de teatro cada um com 

a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), além  de exemplares de livros conforme descrição 

abaixo:  

7.3.1 O autor da obra receberá 10% da tiragem de 500 exemplares. Em caso de haver 

mais de um autor, a quota terá que ser dividida entre os autores. 

 7.3.2 A tiragem será de 500 exemplares para cada título. 

 7.3.3 Os autores dos livros selecionados terão de entregar o CD ou DVD com o livro 

digitado (em Word) até 10 dias após a divulgação do resultado. Aqueles que não o 

fizerem serão desclassificados. 

 7.3.4 O arquivo digital do livro não poderá ter número de páginas superior à obra 

entregue no ato de inscrição e analisada pelos pareceristas. 

 7.3.5 Os livros selecionados através deste edital serão impressos de acordo com o 

cronograma da gráfica, com o prazo máximo de 03 (três) meses para entrega dos livros 

aos autores. 

8. DOS RESULTADOS 

 A divulgação do resultado deste concurso ocorrerá de acordo com o andamento do 

cronograma abaixo, nos sites WWW.cultura.al.gov.br,  www.imprensaoficial.al e no 

Diário Oficial do Estado de Alagoas.  

9. CRONOGRAMA  

                    Período  Etapas 

Publicação do Edital  11 de Setembro de 2015. 

Período de Inscrições  11 de Setembro a 16 de Outubro 2015. 

Analise dos Documentos 19 e 20 de Outubro de 2015. 

Comissão Julgadora 21 a 30 de Outubro de 2015. 

Publicação dos Resultados  04 de Novembro de 2015. 

Prazo Para Recursos 05 a 09 de Novembro de 2015. 

Analise de Recursos 10 a 12 de novembro de 2015. 

Publicação de Resultado Final 17 de novembro de 2015. 

 

 

http://www.cultura.al.gov.br/
http://www.imprensaoficial.al/
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Ao se inscrever, o candidato estará automaticamente concordando com todos os 

termos deste edital. 

10.2. Este Edital e a Ficha de Inscrição encontram-se a disposição dos interessados na 

página eletrônica da Secretaria de Estado da Cultura (www.cultura.al.gov.br). 

 

10.3. Os originais e os documentos encaminhados à SECULT para este concurso não 

serão devolvidos. 

 

10.4. Maiores informações sobre o referido Edital poderão ser obtidas na sede da 

Secretaria de Estado da Cultura, localizada na Praça dos Martírios, S/N, antiga sede do 

Palácio Marechal Floriano Peixoto, Centro, Maceió, Al, na Superintendência de 

Fomento e Apoio à Produção.  

 

10.5. Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela 

Assessoria de Comunicação da SECULT, pela Comissão Organizadora ou pela 

Comissão Julgadora. 

  

Maceió/AL,       Setembro    de 2015 

 

 

MELLINA TORRES FREITAS 

Secretária de Estado da Cultura 

 

 

 

MARCOS KUMER 

Diretor da Imprensa Oficial Graciliano Ramos 

 

 

http://www.cultura.al.gov.br/

