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13º CONCURSO LITERÁRIO BEN GURION 
CONTOS, CRÔNICAS, POESIAS E DEPOIMENTOS 

 
 

REGULAMENTO 
 
1. Participantes 
 
Poderão participar do concurso todos os associados da Associação “A Hebraica” de São Paulo com idade a 
partir dos 12 anos. 
 
2. Inscrições 
 
As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas via e-mail, a partir de 01 de fevereiro de 2022 até o dia 30 
de abril de 2022, obedecendo aos seguintes critérios: 
 

a) As inscrições serão feitas através do e-mail biblioteca@hebraica.org.br com arquivo de texto 
anexado em formato PDF e ficha de inscrição devidamente preenchida com dados do participante. 

b) Cada associado poderá participar com apenas uma obra em cada modalidade do concurso. 
 
3. Categorias 
 

a) Juvenil: entre 12 e 17 anos 
b) Adulto: maiores de 18 anos 

 
4. Modalidades  
 

a) Conto – Narrativa ficcional com uma ação e poucos personagens - 1 por concorrente com o 
máximo de 06 páginas 

b) Crônica – Texto curto que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana ou de 
interesse geral - 1 por concorrente com o máximo de 01 página 

c) Poesia – Texto curto caracterizado pela composição de versos estruturados e uso de recursos 
poéticos e expressivos - até 2 poesias por concorrente com o máximo de 40 versos 

d) Depoimento – Texto que narra fatos reais vividos por uma pessoa, onde o narrador é sempre o 
protagonista - 1 por concorrente com o máximo de 03 páginas. 

 
5. Tema 
 
Livre para todas as modalidades. 
 
6. Textos 
 

a) A obra deverá ser apresentada em formato de tamanho A4, com espaço 1,5 entre linhas, fonte 
Arial, tamanho 12 e todas as páginas numeradas. 

b) O texto deverá conter o título da obra e deve ser assinado por pseudônimo. 
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c) O texto deverá ser inédito, isto é, ainda não publicado. 
 
 
7. Comissão julgadora 
 
Os trabalhos serão julgados por uma comissão composta por três jurados que elegerão as melhores obras. 
O Departamento Cultural do clube indicará os 3 nomes que comporão a Comissão Julgadora. 
 
Critérios para o julgamento: 
 

a) Criatividade; 
b) Originalidade no desenvolvimento do tema; 
c) Clareza de ideias; 
d) Coerência com o tema; 
e) Sensibilidade. 

 
As decisões da comissão julgadora são soberanas, irrecorríveis e inapeláveis. 
 
8. Premiação 
 
Estão previstas as premiações das três melhores obras de cada categoria, em cerimônia promovida pela 
Associação “A Hebraica” de São Paulo, a realizar-se em data a ser anunciada. 
 
Informações complementares poderão ser obtidas na Biblioteca Ben Gurion, pelos telefones: 3818-8826 e 
3818-8802 ou por e-mail: bibliteca@hebraica.org.br 
 

 
Novembro de 2021 
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