CONCURSO DE CRÔNICAS DO SINAL-RJ
REGULAMENTO
I – Do Objetivo:
O concurso visa estimular a criação literária entre os servidores do BC através
da produção de crônicas que contenham suas situações vivenciadas com o
Sinal. A participação dos colegas compartilhando essas situações, ou casos
(“causos”), neste concurso faz parte dos eventos comemorativos dos 25 anos
da fundação do Sinal.
II – Da Organização:
O Concurso de Crônicas é organizado pela pasta de Comunicação do Sinal-RJ.
III – Dos Participantes:
Poderão participar todos os funcionários do Banco Central do Brasil lotados no
Rio de Janeiro, filiados ou não ao Sinal, ativos, aposentados e pensionistas.
IV – Das Inscrições:
A inscrição é gratuita, podendo cada participante concorrer com apenas 01
(uma) crônica de sua autoria.
V – Do Tema:
O tema das crônicas será “Um ‘causo’ com o Sinal”. Com base nesse tema,
o autor da crônica poderá relatar situações vivenciadas em seu relacionamento
com o Sinal.
Os trabalhos deverão ser digitados em 3 (três) vias, espaço dois, fonte 12, com
até oito mil caracteres, espaços inclusos (cerca de duas laudas), e entregues
em envelope lacrado identificado apenas pelo pseudônimo do autor.
Dentro desse envelope, deverá vir a Ficha de Inscrição preenchida com os
dados completos do autor. A identificação apenas pelo pseudônimo também
deve ser feita nas páginas do texto da crônica.
VI – Da Realização:
A divulgação do resultado ocorrerá durante o evento comemorativo dos 25
anos do Sinal, previsto para 30 de outubro de 2013.

VII - Da Premiação:
As três melhores crônicas serão publicadas na revista Sinal Plural e cada um
dos autores receberá um vale livro da Livraria da Travessa, no valor de R$
200,00 (duzentos reais).
VIII – Da Entrega dos Trabalhos:
Os trabalhos deverão ser entregues, impreterivelmente, até às 18 horas do dia
21 de outubro de 2013, na sede do SINAL-RJ (Av. Pres. Vargas, 962 – 11º
andar).
IX– Do Julgamento:
As crônicas serão avaliadas por 3 (três) filiados não conselheiros do Sinal.
X – Da Ficha de Inscrição:
O modelo da Ficha de Inscrição encontra-se abaixo e estará disponível no site
do Sinal-RJ (www.sinal.org.br/rj).
A Ficha de Inscrição completamente preenchida deverá estar dentro do
envelope entregue ao Sinal-RJ, juntamente com o texto da crônica.
Os textos entregues sem a Ficha de Inscrição não serão considerados para
efeito de concorrência.
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
SEXO: M / F
PSEUDÔNIMO:
DEPTº/SETOR:
TELEFONE:
E-MAIL:
XI – Disposições Gerais:
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Diretoria de
Comunicação do Sinal-RJ.

