
II CONCURSO LITERÁRIO DUENDE AMARELO 

Contos Sombrios – 2020 

 

Art. 1º - A EDITORA DUENDE AMARELO abre neste ato o Segundo Concurso 

Literário Contos Sombrios. O objetivo é o lançamento da coletânea de mesmo nome na 

3ª FEBRE – Feira de Bruxaria e Esoterismo de Paquetá, que acontecerá nos dias 06 e 07 

de março de 2021 em Paquetá, Rio de Janeiro – RJ.   Ressalvamos aqui que este segundo 

concurso, bem como esta terceira edição da FEBRE,  refere-se ao ano de 2020. 

Desconsideramos o fato de a data de realização ser em março de 2021, em decorrência 

do período de quarentena em função da pandemia. 

§ único: O tema desta segunda edição é ambientes sombrios, os trabalhos devem ser 

enviados na categoria conto e ter ambientação em cenários de realismo fantástico, 

ocultismo ou terror; tendo pelo menos uma passagem relevante situando uma ou mais 

das personagens centrais em um ambiente sombrio.   

Art. 2º - Os autores devem ser brasileiros natos ou naturalizados, residentes no país ou 

não. Devem ainda ser maiores de dezoito anos. 

Art. 3º - As inscrições serão realizadas no período de 01 de agosto a 31 de outubro de 

2020, apenas pelo formulário  disponível em: https://bit.ly/ContosFEBRE2020  ou pelo 

link para ele, publicado em:    https://bit.ly/sombrios2020 . Todos os campos devem ser 

preenchidos. O arquivo deverá ter no máximo 3 Mb (três megabytes) e 

EXCLUSIVAMENTE no formato .doc ou .docx (Word). O texto não deve conter 

imagens ou fontes coloridas. A formatação deverá ser em fonte Times New Roman 

tamanho 12, margem normal e espaçamento simples. Folha dimensão A4. O limite 

máximo do texto deverá ser de de 8.000 (oito mil caracteres com espaços). Textos fora 

dos padrões não serão avaliados. 

§ único: Ao final deste edital há um Termo de Cessão de Direitos anexado. O Termo é 

parte integrante do Edital e, assim sendo, o envio do texto e a respectiva inclusão do 

autor no Concurso implica na total concordância tanto com o Edital como com o referido 

Termo de cessão de direitos. 

Art. 4º - Não aceitaremos inscrições enviadas por qualquer outro meio. Para dúvidas ou 

informações gerais os interessados devem enviar mensagens por WhatsApp para (21) 

99290-3360. Prazos de resposta podem variar de um a três dias. Somente o WhatsApp 

será um canal válido de comunicação. Nenhuma comunicação recebida por qualquer 

outro canal terá valor efetivo para a participação no concurso; salvo o formulário citado 

no Artigo 3º para envio das informações pessoais, cessão de direitos  e texto.  

https://bit.ly/ContosFEBRE2020
https://bit.ly/sombrios2020


§ 1º: Os textos enviados devem ser inéditos, não tendo sido publicados em livro. Admite-

se que tenham sido publicados isoladamente em blogs ou plataformas similares. Em 

eventuais casos de empate, no entanto, tendo prioridade os textos menos ou não 

divulgados em qualquer outro meio. 

§ 2º: Serão selecionados no máximo 20 (vinte) textos. Respeitando as avaliações da 

comissão julgadora, não incluídos os quatro textos de autores convidados (não 

concorrentes).  

Art. 5º - Não há qualquer custo para a participação no concurso. 

Art. 6º - Ao se inscreverem, os candidatos declaram ser autores da obra enviada, 

autorizam a publicação desta na antologia e afirmam estar de acordo com todas as 

cláusulas do presente edital. Responsabilizando-se por todas as informações prestadas. 

A Editora Duende Amarelo terá direitos de publicação e comercialização da obra por 

dois anos, não restringindo seu uso pelo próprio autor neste mesmo período. 

Art. 7º - A premiação destinada aos textos selecionados consistirá em certificado 

impresso pela Editora , publicação da relação dos aprovados no site do concurso e nas 

redes sociais e a publicação da obra na antologia impressa a ser lançada na 3ªFEBRE de 

Paquetá – RJ, a ser realizada nos dias 06 e 07 de março de 2021. Além de duas cópias 

impressas da obra final. Os autores selecionados terão ainda o direito de se afiliar ao 

produto digital “Contos Sombrios Duende Amarelo 2020” a ser publicado em 

plataforma de marketing digital com comissão de 80% (oitenta por cento) do valor final. 

Apenas os autores selecionados e integrantes da obra poderão se afiliar ao produto, 

sendo vedada a afiliação para terceiros. 

Art. 8º - Cabe à Editora Duende Amarelo, a seu critério, nomear a Comissão Julgadora 

que será composta por colaboradores regulares, sócios e convidados da empresa. 

§ Únicoº: A Comissão Julgadora é soberana, tendo sua avaliação e decisões 

reconhecidas para todos os fins deste regulamento. Não cabendo quaisquer contestações. 

Art. 9º - O resultado  do concurso será divulgado no dia 15 de Janeiro de 2021. Pelo site 

do concurso, citado acima. 

  



Termo de Cessão de Direitos  

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o AUTOR inscrito no Concurso, de outro lado a EDITORA 

DUENDE AMARELO Ltda, com endereço na Rua Coelho Rodrigues 105 / 201, Paquetá, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no 

CNPJ sob nº 22.929.132/0001-35, neste ato representada pelo sócio diretor ANDRÉ LUIZ MENDONÇA MARQUES, 

empresário, brasileiro, inscrito no C.P.F. sob o nº 012.546.437-10, denominada neste documento simplesmente EDITORA, 

têm entre si, justo e contratado, na melhor forma de direito, o disposto a seguir: 

 

Cláusula PRIMEIRA – O AUTOR, titular dos direitos autorais da obra envuada, cede, a título gratuito e universal, à 

EDITORA os direitos de edição, reprodução, impressão, publicação e distribuição para fins específicos, educativos, 

técnicos e culturais, nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e da Constituição Federal de 1988 – sem que isso 

implique em qualquer ônus à EDITORA.  

Parágrafo PRIMEIRO: O AUTOR reconhece expressamente que o envio e a inscrição no Concurso não representam 

aprovação ou inclusão da obra na presente antologia ou em qualquer outra edição.  

Parágrafo SEGUNDO: O AUTOR receberá, se a obra for aprovada e selecionada, duas cópias da antologia impressa e 

poderá comercializar a obra digital através de plataforma de marketing digital como afiliado do organizador, representante 

da Editora. Apenas o AUTOR está autorizado a efetuar tal afiliação. Ficando está prática vedada a terceiros sob quaisquer 

alegações. 

Cláusula SEGUNDA – A EDITORA fica autorizada pelo AUTOR a publicar a obra autoral ao qual se refere a cláusula 

1.ª deste contrato, ou parte dela, em qualquer tipo de mídia, seja impressa ou digital , que se fizer necessária para sua 

divulgação ou publicidade. 

Cláusula TERCEIRA – A  EDITORA fica autorizada pelo AUTOR a publicar a obra em outras edições desde que sempre 

sob o título da série  CONTOS SOMBRIOS Duende Amarelo em qualquer tiragem, bem como a distribuir gratuitamente 

exemplares destas edições por meio digital ou impresso para fins de divulgação. 

Cláusula QUARTA – O presente instrumento vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos contados da data de sua assinatura, 

ficando automaticamente renovado por igual período, salvo desinteresse de quaisquer das partes, comunicado até um ano 

antes do seu vencimento. 

Cláusula QUINTA – A EDITORA garante a indicação de autoria em todas as publicações em que a obra for veiculada, 

bem como se compromete a respeitar todos os direitos morais do autor, nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 

e da Constituição Federal de 1988. 

Cláusula SEXTA – O AUTOR poderá publicar a obra, objeto deste contrato, em outras antologias ou concursos, após a 

publicação ou publicidade dada à obra pela EDITORA, desde que indique ou referencie expressamente que a obra foi, 

anteriormente, publicada na antologia FEBRE - CONTOS SOMBRIOS. Os direitos do AUTOR sempre serão respeitados 

e este instrumento visa apenas deixar claro o acordo celebrado com a EDITORA. 

Cláusula SÉTIMA– O AUTOR declara que a obra, objeto desta cessão, é de sua exclusiva autoria com o que se 

responsabiliza por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação. 

Cláusula OITAVA – Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento do presente contrato. 

E por estarem de acordo com o disposto neste instrumento particular a EDITORA e o AUTOR assinam o 

presente contrato. O AUTOR receberá pelo número de WhatsApp fornecido no formulário de inscrição a via assinada 

pela EDITORA apenas se for aprovado e selecionado. Podendo lhe ser solicitada uma cópia assinada com sua qualificação 

pessoal também nesta ocasião. 

 

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 20202 

 

 

_______________________________________ 

 

 


