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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
POEMAS – ANTOLOGIA 2015 

A Comissão Organizadora do 1º Concurso Nacional de Contos e 

2015 – Prêmio Flor do Ipê

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2014, publicado em 01

No item 2.1 – O Edital é aberto ao público interessado, observada as condições desse 

edital. Leia-se: O Edital é

naturalizado, observado as condições desse edital.

No Item 2.4.1- No envio da i

a) Formulário de Iden

normas do presente Edital (ANEXO 1 e 2).

b) Em caso de proponente menor de 18 anos, seu re

Termo de Autorização de sua participação

c) O texto literário identificado com o nome do 

todas as páginas numeradas. 

d) Declaração atestando que: 

(1) o texto literário é

textos anteriormente publicados no 

(2) que o texto literário

(3) que o texto literário

concursos (ANEXO 4)

Leia-se: 2.4.1. No envio 

documentos: 

a)Formulário de I den

normas do presente E

b)Em caso de proponente menor de 18 anos, seu responsável legal deverá 

assinar Termo de Autorização de sua participação no Concurso (ANEXO 3). 

c)O texto literário identificado com o nome do autor, devidamente revisado e 
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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO 1º CONCURSO NACIONAL DE CONTOS E 
ANTOLOGIA 2015 – PRÊMIO FLOR DO IPÊ.

omissão Organizadora do 1º Concurso Nacional de Contos e Poemas 

Prêmio Flor do Ipê, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

ETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2014, publicado em 01 de novembro de 2014

O Edital é aberto ao público interessado, observada as condições desse 

O Edital é aberto ao público interessado brasileiro nato ou 

naturalizado, observado as condições desse edital. 

inscrição, o autor deverá anexar os seguintes

dentificação da P roposta e Declaração de 

(ANEXO 1 e 2). 

Em caso de proponente menor de 18 anos, seu responsável legal deverá assinar 

torização de sua participação no Concurso (ANEXO 3).  

texto literário identificado com o nome do autor, devidamente revisado e com 

 

ando que:   

é inédito, não havendo reprodução integral 

eriormente publicados no formato digital ou impresso;  

literário não concorre em outros Editais e  

que o texto literário não se encontra em processo de avaliação

) 

 da inscrição, o autor deverá anexar

dentificação da P roposta e Declaração de Aceitação

Edital (ANEXO 1 e 2). 

Em caso de proponente menor de 18 anos, seu responsável legal deverá 

assinar Termo de Autorização de sua participação no Concurso (ANEXO 3). 

texto literário identificado com o nome do autor, devidamente revisado e 

Catalão – GO – CEP: 

DO 1º CONCURSO NACIONAL DE CONTOS E 
PRÊMIO FLOR DO IPÊ.  

Poemas – Antologia 

, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

de novembro de 2014. 

O Edital é aberto ao público interessado, observada as condições desse 

aberto ao público interessado brasileiro nato ou 

 documentos: 

e Aceitação das 

sponsável legal deverá assinar 

autor, devidamente revisado e com 

egral ou de partes de 

avaliação em outros 

anexar os seguintes 

de Aceitação das 

Em caso de proponente menor de 18 anos, seu responsável legal deverá 

assinar Termo de Autorização de sua participação no Concurso (ANEXO 3).  

texto literário identificado com o nome do autor, devidamente revisado e 
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com todas as páginas numeradas.

d)Declaração atestando que:  

(1) o texto literário é

de textos anteriormente publicados no 

(2) que o texto literário

(3) que o texto literário

concursos (ANEXO 4)

e) Cópia de documento pessoal com foto.

 

Os demais itens e anexos do 
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Coordenação do DEPECAC/UFG

 

_____________________________________________

Conselho Editorial do DEPECAC/UFG

Departamento de Letras da Regional Catalão/UFG
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com todas as páginas numeradas. 

ando que:   

é inédito, não havendo reprodução integral 

eriormente publicados no formato digital ou impres

o texto literário não concorre em outros Editais e  

que o texto literário não se encontra em processo de avaliação

(ANEXO 4) 

e) Cópia de documento pessoal com foto. 

s e anexos do Edital nº 001/2014 permanecem inalterados. 

 Catalão, 01 de dezembro 

________________________________________ 

Coordenação do DEPECAC/UFG 

Maria José dos Santos 

_________________________________________ 

Conselho Editorial do DEPECAC/UFG 

Maria Imaculada Cavalcante 

 

 

Departamento de Letras da Regional Catalão/UFG 

Ulysses Rocha Filho 

Catalão – GO – CEP: 

egral ou de partes 

impresso;  

avaliação em outros 

 

dezembro de 2014. 

 

 


