
O Portal da Escrita está crescendo e queremos ver você crescendo conosco! 

Com uma média de 1000 (mil) visualizações por mês no blog e 412 curtidas em nossa página, 

procuramos colunistas voluntários (pois nosso blog não tem fins lucrativos) para nossas novas 

colunas diárias do blog (e algumas antigas): 

Conheça o blog 

Dias da semana Colunas Fixas Vagas 

Segunda-feira Segundas de Crônicas 1 

Terça-feira Escola de Escrita 0 

Quarta-feira Quartas de Novos Talentos 0 

Quinta-feira Quintas de Vestibular 2 

Sexta-feira Sextas de Resenhas 1 

Sábado - - 

Domingo - - 

 

Dias da semana Novas Colunas Vagas 

Segunda-feira - - 

Terça-feira - - 

Quarta-feira - - 

Quinta-feira - - 

Sexta-feira - - 

Sábado Universo Literário 2 

Domingo Mensagem da semana 2 

 

Também abrimos vagas para CDC (Criador De Conteúdo) para a página Geração de Talentos 

no facebook: 

Conheça a página 

Vaga 1 Vaga 2 Vaga 3 

Dois posts diários 

(9h/15h/21h) 

Um post diário (15h) sobre 

concursos literários no Brasil 

e exterior (língua portuguesa) 

Dois posts diários (12h/18h) 

sobre artes e cultura em geral 

(música, teatro, cinema e 

dança) 

Responder comentários Responder comentários Responder comentários 

Divulgar a página em grupos Divulgar a página em grupos Divulgar a página em grupos 

Divulgar a página em páginas 

pessoais 

Divulgar a página em páginas 

pessoais 

Divulgar a página em páginas 

pessoais 

 

Algumas considerações: 

Os escolhidos poderão divulgar suas páginas pessoais após cada post por meio de links diretos; 

Terão suas fotos e biografias divulgadas na aba “Colunistas” em nosso blog; 

Deverão ser respeitados os dias e horários dos posts (no blog e na página); 

https://portaldaescrita.wordpress.com/2016/01/26/o-poder-do-planejamento/
https://www.facebook.com/geracaodetalentos/


Deverão utilizar imagens (apenas de domínio público) nos posts, sendo atribuídos os devidos 

créditos; 

Os textos deverão ser de autoria própria, sendo o colunista o único responsável por eventuais 

questões relacionadas aos direitos autorais; 

Precisamos de pessoas comprometidas, podendo reincidir nosso contrato de parceria a 

qualquer momento (pedimos apenas que nos avise com antecedência para podermos colocar 

outra pessoa no lugar); 

Começaremos a parceria em julho de 2016, mas pedimos pelo menos quatro posts com 

antecedência; 

Receberemos as fichas de candidatura até o dia 5 de junho de 2016; 

Iniciaremos as avaliações dos candidatos no dia 6 de junho de 2016;  

O resultado com os escolhidos sairá no dia 20 de junho de 2016; 

Os selecionados deverão enviar os quatro textos iniciais até o dia 30 de junho de 2016; 

Dúvidas acerca do conteúdo dos posts, bem como seu formato, serão abordadas após a seleção; 


