
 

 

Game Literário 

“Máquina de Escritores” 

Portal da Escrita 

Regulamento 

O Portal da Escrita através de sua equipe editorial com a finalidade de 

estimular a produção literária, lança na presente data o edital que 

regulamenta a 1ª edição do Game Literário “Máquina de Escritores”. 

1. Poderão participar escritores brasileiros, natos ou naturalizados, 

residentes no território nacional e com idade a partir de 18 (dezoito) 

anos. 

2. O game será realizado em 4 (quatro) etapas: 

1ª Etapa – Cadastro (classificatória) 

Início: 29 de fevereiro de 2016 

Fim: 3 de abril de 2016 

Pontuação: 10 pontos 

 O candidato deverá curtir a página do Portal da Escrita e participar do nosso grupo de criação 

literária, pois o nosso contato será feito quase todo por essas páginas; 

 Deverá curtir a publicação do game que será disponibilizada a partir de 29 de fevereiro às 9 

horas da manhã e comentar na mesma publicação seu nome completo e e-mail para contato 

(no mesmo comentário); 

Seguindo estes dois passos, o candidato já estará cadastrado e terá garantido 10 (dez) pontos. A relação 

com os nomes dos candidatos participantes será publicada no dia 4 de abril de 2016, dia que terá início a 

segunda etapa do game. 

https://www.facebook.com/portaldaescrita
https://www.facebook.com/groups/portaldaescrita/
https://www.facebook.com/groups/portaldaescrita/


 

 

 

2ª Etapa – Desafios Semanais (classificatória) 

Início: 4 de abril de 2016 

Fim: 1 de maio de 2016 

Pontuação: 10o pontos 

 A segunda etapa será divida em 4 (quatro) desafios, um por semana, mais um desafio bônus que 

terá duração por todo o mês; 

 Os desafios serão lançados todo domingo e poderá ser entregue até o sábado da mesma semana; 

 Não serão aceitos textos após o período estipulado; 

 Em cada desafio será criado um miniconto com até 1000 (mil) caracteres com espaço, a partir de 

um tema que será proposto; 

 Cada conto valerá 20 pontos; 

 Caso o candidato não entregue algum conto, não será eliminado, mas não ganhará os pontos 

referentes àquela semana; 

 Durante o mês teremos um desafio bônus garantindo mais 20 pontos que será concedido aos que 

obtiverem maior êxito no desafio (até o limite de 20% dos candidatos participantes por ordem 

decrescente); 

 

3ª Etapa – Desafio da Sinopse (eliminatória) 

Início: 2 de maio de 2016 

Fim: 15 de maio de 2016 

Pontuação: 30 pontos 



 

 

 O candidato deverá criar uma sinopse incrível, de qualquer tema e gênero, com no máximo 700 

(setecentos) caracteres com espaço; 

 Levaremos em consideração: a criatividade, a gramática e o interesse gerado no leitor; 

 Esta etapa valerá 30 (trinta) pontos; 

 

4ª Etapa – Desafio final (eliminatória) 

Início: 16 de maio de 2016 

Fim: 30 de junho de 2016 

Requisito: Ter atingido 100 (cem) pontos até a terceira etapa do concurso 

 O candidato criará um conto, com até 8.000 caracteres com espaço a partir de uma matéria de 

jornal ou revista que será divulgada apenas no dia 16 de maio de 2016; 

 Levaremos em consideração: a criatividade, a gramática, a estrutura do conto e o interesse 

gerado no leitor; 

 

3. Será escolhido apenas um ganhador; 

4. O resultado sairá no dia 18 de julho de 2016; 

5. A premiação deste game literário dar-se-á conforme a seguir: 

prêmio em dinheiro no valor de R$100,00 (cem reais). O valor será 

depositado em uma conta corrente indicada pelo ganhador em até 

15 (quinze) dias úteis após o resultado do game. Caso o mesmo não 

possua conta corrente para o depósito, será acertada com a 

comissão organizadora, outra forma para o envio da premiação; 

6. Os textos serão julgados por uma comissão de alto nível literário, 

indicada pela Comissão Organizadora do presente game, cuja 

decisão será soberana, sem caberem recursos ao resultado; 



 

 

7. As inscrições fora das normas não serão aceitas; 

8. É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e 

regularização de toda e qualquer questão relativa a direitos 

autorais sobre a obra inscrita; 

9. Os premiados concordam e permitem a divulgação de seu nome e 

imagem para a divulgação do game, sem qualquer ônus para os 

realizadores; 

10. Os premiados concordam e permitem a divulgação do conto em 

quaisquer meios de comunicação, impresso ou digitalmente, para a 

divulgação do game, sem qualquer ônus para os realizadores; 

11. O resultado será publicado na página do Portal da Escrita no dia 18 

de julho de 2015. O prêmio será enviado em até 15 dias úteis; 

12. Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este 

regulamento uma vez que se cadastraram e enviaram seus textos 

para o referido game literário; 

13. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora do presente concurso; 

14. Mais informações no e-mail: contato.portaldaescrita@gmail.com ou 

na página do Portal no facebook; 

Santo André, 18 de fevereiro de 2016. 

Portal da Escrita 
 

http://www.facebook.com/pages/Portal-da-Escrita/423291804522291
mailto:contato.portaldaescrita@gmail.com

