BIBLIOTECA PÚBLICA DR. POSSIDÔNIO DA SILVA BEM
EDITAL DA 3ª MOSTRA POEMAS PARA MARIA

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Cultura, e por intermédio da
Biblioteca Pública Municipal Dr. Possidônio da Silva Bem convida todos os autores poetas e
poetisas participarem da 3ª Mostra “Poemas Para Maria”.
O nome da MostrA é em homenagem a Beata Maria de Araújo e a todas as Marias, mulheres
que fizeram e fazem a história de Juazeiro, povoando com resistência, sensibilidade e mistério o
imaginário desse povo.
1. DO OBJETO
1.1 O presente edital tem como objeto a publicação de um livreto por autores, poetas e poetisas
da região do cariri cearense, na 3ª Mostra “Poemas Para Maria”. A publicação dos poemas, por
meio de uma seleção, tem como objetivos: homenagear a Beata Maria de Araújo e estimular a
produção escrita como ferramenta política cultural, fomentando, revelando autores poetas e
poetisas, residentes e domiciliados na região do cariri cearense.
2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 Poderão participar da 3ª Mostra “Poemas Para Maria”, autores poetas e poetisas residentes e
domiciliados na região do cariri cearense.
2.2 A inscrição é gratuita, e as(os) interessadas(os) deverão se inscrever através do ForMulário
de inscrição segue o link: LINK PARA INSCRIÇÕES
2.3 O poema deverá ser enviado constando:
Nome completo do autor;
- Nº RG;
- Nº do CPF;
-Título do cordel;
-Endereço completo;
-Telefone para contato – indicar DDD;
-E-mail;
-Breve currículo do autor;
2.4 Informar quanto à disponibilidade de estar presente no dia do lançamento da obra.
2.5 A efetivação da inscrição implicará na aceitação integral e irrestrita das condições
estabelecidas neste edital.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONCURSO:
3.1 Cada candidata(o) poderá apresentar apenas 1 (uma) obra de sua autoria.

3.2 No ato da inscrição fica automaticamente autorizada pelas(os) autoras(es) a publicação e/ou
exposição das poesias classificadas pela Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte.
3.3 As obras classificadas pela 3ª Mostra Poemas Para Maria passarão a fazer parte do acervo da
Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte, realizadora do referido edital, além de serem
incorporadas ao acervo da Biblioteca Pública Municipal Dr. Possidônio da Silva Bem.
3.4 O tema da mostra será: CULTURA, PATRIMÔNIO E RELIGIOSIDADE.
4. DA SELEÇÃO
4.1 O julgamento da 3ª Mostra “Poemas Para Maria” se dará da seguinte forma:
4.1.1 As obras serão julgadas por uma Comissão de Seleção que será nomeada por meio de
Portaria, pelo Secretário de Cultura de Juazeiro do Norte e publicada no Diário Oficial do
Município.
4.1.2 A Comissão de Seleção escolherá 20 (vinte) obras para publicação.
4.1.3 Serão considerados na decisão: a correção da linguagem, poética, coerência, coesão e a
originalidade com que o tema foi tratado.
5. DOS CRITÉRIOS
5.1 O poema inscrito deverá conter 01 lauda, em língua portuguesa, digitado, com fonte “Time
New Roman”, tamanho nº 11.
5.2 Os trabalhos enviados devem ser inéditos.
5.3 Não serão aceitas obras que ferem os Direitos Humanos, os Estatutos: da Criança e do
Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência, ou que façam apologia à discriminação e
violência.
5.4 O arquivo do cordel deve ser enviado em PDF, DOC e ODT em um formato editável de no
máximo 01 lauda, deve ser anexado no formulário de inscrição LINK PARA INSCRIÇÕES
6. CRONOGRAMA
Publicação do Edital
Período de Inscrições
Seleção das obras
Resultado da seleção
7. PUBLICAÇÃO

05/12/2019
06/12/2019 á 24/01/2020
27/01/2020 à 07/02/2020
10/02/2020

Às(aos) Classificadas(os) não serão atribuídas(os) pró-labore para autoras(es), porém todos os
poetas selecionados receberão 30 (trinta) exemplares de publicação, e os demais serão
distribuídos gratuitamente para a população, bibliotecas e estudantes. Dessa forma a(o)
autora(o) cede a Secretaria de Cultura o direito à reprodução e distribuição da obra publicada.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A alocação e disposição dos trabalhos serão de inteira responsabilidade da cOmissão
organizadora.
8.2 Eventuais dúvidas decorrentes deste edital serão esclarecidas ou resolvidas pela comissão
organizadora da 3ª Mostra “Poemas Para Maria”, através do endereço eletrônico:
mostrapoemasparamaria@gmail.com
8.3 Cabe a organização do referido concurso, julgar os casos omissos neste edital.

Juazeiro do Norte 04 de dezembro de 2019.
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