
Edital 2021 – Caderno de Literatura
Inscrição – 14/05 a 14/06

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 – A Vice-presidência Cultural da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul -

AJURIS, por intermédio do Conselho Editorial do Caderno de Literatura, torna público aos

interessados o processo de seleção para participação na edição de 2021 do 30º Caderno

de Literatura.

1.2 – O presente Edital regulamenta o processo de seleção de textos e autores para

participação da obra.

2 – PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar da coletânea autores/colaborados que pertençam ou não ao
quadro de associados da Associação que deverão obedecer aos critérios descritos

neste regulamento.

2.2 - Será permitida a cada proponente a inscrição de 1 (um) texto.

2.3- As inscrições serão gratuitas.

3 - INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

3.1 - As inscrições poderão ser realizadas do dia 14/05 a 14/06 de 2020.

3.2 - Para efetuar a inscrição o proponente deverá remeter o texto e o formulário de

inscrição (ANEXO I) e por e-mail: cultural@ajuris.org.br

3.3 - Fica sob a responsabilidade do proponente o acesso, pela Comissão, aos arquivos e

informações enviados por meio eletrônico, cabendo desclassificação.



3.4– As produções encaminhadas deverão ser digitalizadas e deverão conter:

 Fonte Arial;

 Tamanho 12;

 Espaçamento simples;

 Em até 40 linhas.

 Formato Word;

4 – SELEÇÃO E CRITÉRIOS

4.1 – As propostas serão selecionadas pela Comissão designada pela Vice-Presidência

Cultural da AJURIS.

4.2 – Os critérios de seleção utilizados pela Comissão serão:

 Adequação da proposta;

 Qualificação da proposta: Originalidade;

 Adequação à imagem institucional da AJURIS;

 Perspectiva de contribuição histórica e de enriquecimento sociocultural da

comunidade;

4.3 Serão vedadas as propostas:

 Que atentem contra a ordem pública ou que prejudiquem a imagem da AJURIS;

 Que atentem contra qualquer Lei ou Norma Jurídica vigente;

 Que causem ou possam vir a causar impacto negativo à saúde ou ao meio

ambiente;

 Que explorem o trabalho infantil, degradante ou análogo ao escravo;

 Que violem o direito de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;

 Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de

qualquer natureza;

 Que envolvam maus tratos com animais;

 Que impliquem custos extras para a AJURIS;

 Que ofereçam riscos à segurança do público;

 Cujas normas propostas no item 3.4 não sejam atendidas;



4.4. O resultado da seleção será por contato eletrônico através do e-mail:

cultural@ajuris.org.br e WhatsApp pelo número indicado no formulário de inscrição

(ANEXO I).

4.5 Os selecionados ficam impedidos de modificar a proposta apresentada no ato da

inscrição, salvo expressa autorização da Presidente da Comissão de Seleção.

5 – DA DILVUGAÇÃO E DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CADERNO:

5.1 O lançamento da coletânea, por tradição, ocorre no espaço de autógrafos coletivos da

feira do livro de Porto Alegre, com data e hora a definir pela organização do evento;

5.2 A AJURIS poderá oferecer divulgação na imprensa local e para seu público

interno/externo.

5.3 A AJURIS poderá produzir material de divulgação: convites virtuais, convites

impressos e cartazes.

5.4 A AJURIS enviará os convites virtuais aos associados e contatos e enviará releases à

imprensa, bem como poderá afixar os cartazes de divulgação do evento nas suas

dependências e encaminhar para seus parceiros o material para fixação.

5.5 É responsabilidade do proponente a fixação de cartazes fora das dependências da

AJURIS, como também quaisquer taxas de afixação ou multas por colocação em locais

proibidos.

5.6 Cada autor/colaborador terá disponível 5 (cinco) exemplares da obra para utilização

pessoal e sem custos.

5.7 No dia do evento de lançamento, serão distribuídos para os convidados, 1 (um)

exemplar para coleta de autógrafo que estarão sobrepostos nas mesas com os autores

presentes.
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6 – DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Posteriormente ao dia de lançamento, serão redistribuídos aos autores, caso houver,

outros exemplares da coletânea. Interessados deverão entrar em contato com e-mail:

cultural@ajuris.org.br.

6.2 A AJURIS compromete-se com a cessão gratuita do espaço de lançamento e a

divulgação do evento.

6.3 A AJURIS não se responsabilizará por qualquer pagamento assumido pelo

proponente em virtude da obra realizada.

6.4 A AJURIS, por conveniência ou oportunidade administrativa, poderá adiar, antecipar

ou cancelar o evento de lançamento a qualquer tempo, sem que desse ato decorra direito

a indenização.

6.5 O proponente selecionado não fará jus a qualquer quantia pecuniária a ser paga pela

AJURIS em virtude da participação na obra.

6.6 Dúvidas e/ou disposições correlatas poderão ser obtidas na central de eventos da

AJURIS – PINACOTECA, telefone (51)32849119 ou pelo correio eletrônico

cultural@ajuris.org.br
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