
II Game Literário do 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 2ª edição de seu Game Literário.  

1. Poderão participar escritores brasileiros, natos ou naturalizados, residentes no território 

nacional e com idade a partir de 14 (quatorze) anos.  Os candidatos menores de idade deverão 

enviar a autorização disponibilizada ao final deste edital, preenchida, assinada e digitalizada 

com os dados de seu responsável legal; 

2. O game será realizado em 3 (etapas) etapas:  

1ª Etapa – Cadastro (classificatória) 

Início: 15 de março de 2017 

Fim: 31 de março de 2017 

 O candidato deverá curtir a página do Portal da Escrita, da editora IKIGAI e da 

plataforma LuvBook;  

 Em seguida, deverá preencher o formulário de inscrição. Seguindo estes dois passos, 

o candidato já estará cadastrado. A relação com os nomes dos candidatos 

participantes será publicada no dia 3 de abril de 2017, dia que terá início a segunda 

etapa do game; 

2ª Etapa – Sinopse (classificatória e eliminatória) 

Início: 3 de abril de 2017 

Fim: 23 de abril de 2017 

 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; 

  A sinopse será avaliada pelo júri técnico, composto por duas pessoas que não terão 

seus nomes divulgados, para manter a idoneidade do concurso, além de uma votação 

pública; Serão classificados os 30% mais votados;  

 Não aceitaremos sinopses após o período estipulado;  

3ª Etapa – Livro (eliminatória) 

Início: 24 de abril de 2017 

Fim: 23 de junho de 2017 

 Os autores deverão postar o livro participante, integralmente, até o dia 23 (vinte e três 

de junho de 2017) às 23h59, na plataforma LuvBook com as tags #gameliterário, 

#portaldaescrita e #editoraikigai. Para saber como funciona a plataforma, leia o manual 

clicando aqui. 

 O autor deverá enviar o arquivo do livro em Word, logo após a publicação na 

plataforma, sem formatação especial, com fonte Times New Roman, tamanho 12, para 

o e-mail: publique@oportaldaescrita.com.br ou contato.portaldaescrita@gmail.com, 

também até o dia 23 de junho de 2017 às 23h59. 

 Deverá enviar também, o link do seu livro na plataforma; 

https://www.facebook.com/portaldaescrita/?fref=ts
https://www.facebook.com/editoraikigai/?fref=ts
https://www.facebook.com/LuvBookBr/?fref=ts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXk_1J3WPbp8wewa9KXwnOOlUCDKOhZC1slIaz2FNqX96Fw/viewform?usp=sf_link
https://www.luvbook.com.br/l/280/
mailto:publique@oportaldaescrita.com.br
mailto:contato.portaldaescrita@gmail.com


 O livro deverá conter até 150 (cento e cinquenta) mil caracteres com espaço. Não 

serão aceitos livros que ultrapassarem esse número (o número de caracteres poderá 

ser verificado no Word em: revisão/ contar palavras/caracteres com espaço); 

 O livro poderá versar acerca de qualquer temática; 

 Fica proibido conteúdo que contenha: racismo ou qualquer tipo de preconceito, 

conteúdo erótico, violência extrema, intolerância religiosa, e similares; 

 Os autores terão até 60 dias para postar o livro integralmente na plataforma. Após este 

período, será aberta uma votação pública. As notas do público contarão como um dos 

jurados e será decisiva para a escolha, garantindo assim, além da interação do autor 

na plataforma, mas também dos leitores. 

3. Será escolhido apenas um ganhador;  

4. O resultado sairá no dia 4 de setembro de 2017 em nossas redes sociais;  

5. A premiação deste game literário dar-se-á conforme a seguir: a edição completa, publicação 

e venda do livro. O autor terá sessão de lançamento em sua cidade e receberá pagamento de 

direitos autorais pelas obras vendidas a cada três meses de contrato com a editora IKIGAI, 

mediante contrato;  

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 autores concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem para a divulgação 

do game, sem qualquer ônus para os realizadores;  

10.Os autores concordam e permitem a divulgação dos textos 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 e da editora IKIGAI no dia 4 de 

setembro de 2017. A publicação acontecerá no primeiro trimestre de 2018;  

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 nos e-mails: contato.portaldaescrita@gmail.com, 

editoraikigai@gmail.com.  

Santo André, 3 de março de 2017.  

Portal da Escrita 

  

mailto:contato.portaldaescrita@gmail.com
mailto:editoraikigai@gmail.com


Autorização 
 

Eu,____________________________________________________________, 

RG __________________________, CPF ________________________, 

responsável legal de______________________________________________, 

autorizo sua participação no II Concurso Literário do Portal da Escrita e declaro 

que li o edital e estou ciente de todos os direitos e obrigações ao participar do 

concurso. 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 


