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1° CONCURSO DE LITERATURA DE CORDEL - PRÊMIO MESTRE DILA 

EDITAL 

1. PREÂMBULO 
1.1. A Fundação de Cultura de Caruaru - FCC, em parceria com Academia Caruaruense de Literatura de Cordel 
- ACLC promovem o 1° Concurso de Literatura de Cordel - Prêmio Mestre Dila, com intuito de estimular a 
produção escrita, como ferramenta cultural de salvaguarda literária, fomentando e revelando poetas e poetisas, 
com o tema: Meu Nordeste - Belezas e Encantos. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar do 1° Concurso de Literatura de Cordel - Prêmio Mestre Dila, poetas de todo o Brasil, de 
qualquer idade, desde que não façam parte da Comissão de Análise, nem seus parentes até terceiro grau. 
 
3. DO REGULAMENTO 
3.1. Cada candidato(a) poderá apresentar uma única obra; 
3.2. A obra deverá respeitar o tema principal “Meu Nordeste - Belezas e Encantos”. 
3.3. O cordel inscrito deverá conter o mínimo de 20 e o máximo de 24 estrofes. 
3.4. O gênero do Concurso é sextilha (seis versos), seguindo padrões estéticos, como: métrica, rima e oração. 
3.5. Será eliminado o(a) candidato(a) que não cumprir todas as regras estabelecidas neste edital. 
  
4. DAS INSCRIÇÕES E FORMAS DE ENCAMINHAMENTO 
4.1. A inscrição é gratuita, e os(as) interessados(as) poderão se inscrever de duas formas: presencialmente ou 
por correio eletrônico, no período do dia 14 de março ao dia 14 de abril de 2022. 
4.2. Quem optar pela inscrição presencial, deverá levar em 02 (dois) envelopes com o seguinte conteúdo:  
4.2.1. Envelope 1 - Cópias simples dos seguintes documentos: CPF, RG, dados da conta bancária, comprovante 
de residência;  
4.2.2. Envelope 2 - A obra literária concorrente, devidamente impressa e, obrigatoriamente, usando um 
pseudônimo.  
4.3. O endereço para a entrega dos envelopes, até 14 de abril de 2022, às 13h, é Avenida José Marques Fontes, 
21 - Indianópolis – Caruaru/PE CEP: 55026-675 (Sede provisória da FCC).  
4.4. Quem for se inscrever de forma online deverá enviar 02 (dois) arquivos distintos:  
4.4.1 Arquivo 1 - Nomeado como “Documentos Pessoais”, contendo, em PDF, CPF, RG, dados da conta 
bancária e comprovante de residência; 
4.4.2. Arquivo 2 - Nomeado como “Para a Comissão”, a obra literária, usando um pseudônimo.  
4.4.3. O endereço eletrônico para o envio dos arquivos é concursodeliteraturadecordelcaruaru@gmail.com, até 
às 23h59min do dia 14 de abril de 2022. 
4.5. No ato da inscrição, fica automaticamente autorizado pelos(as) autores(as) a publicação e/ou exposição das 
poesias pela Fundação de Cultura de Caruaru - FCC, sendo elas classificadas ou não. 
4.6. A separação dos envelopes ou emails será feita pela equipe técnica da FCC, que encaminhará à Comissão 
de Análise apenas as obras, com os devidos pseudônimos. 
  
5. DA COMISSÃO DE ANÁLISE 
5.1. A Comissão de Análise será formada por 03 (três) membros da Academia Caruaruense de Literatura de 
Cordel - ACLC e 01 (um) membro da Fundação de Cultura de Caruaru – FCC, que presidirá a Comissão 
Julgadora. 
5.2. A Comissão de Análise utilizará como critérios: criatividade, originalidade, adequação dos recursos poéticos 
e linguísticos, correspondências dos recursos estilísticos, escrita coloquial ou matuta, relacionadas com o tema: 
“Meu Nordeste - Belezas e Encantos”.  
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5.3. A Comissão de Análise dará notas de 5 á 10 pontos, para cada cordel. A nota máxima será 40 pontos. Em 
caso de empate, a própria Comissão decidirá sobre o desempate. 
 
6. DAS PREMIAÇÕES 
6.1. Serão premiadas 03 (três) obras, contemplando o primeiro, segundo e terceiro lugares.  As 03 (três) obras 
escolhidas serão publicadas em cordéis.  
6.2. A premiação dos(as) autores(as) selecionados se dará da seguinte forma: 
6.2.1. 1° Colocado - R$ 1.000,00 (um mil reais) e a impressão de 1.000 exemplares de cordéis;  
6.2.2. 2° Colocado - R$ 500,00 (quinhentos reais) e a impressão de 500 exemplares de cordéis;  
6.2.3. 3° Colocado - R$ 300,00 (trezentos reais) e a impressão de 300 exemplares de cordéis.  
6.3. A Fundação de Cultura de Caruaru - FCC fará uma publicação de 3.200 cordéis, que serão distribuídos 
gratuitamente nas escolas municipais, bibliotecas e entidades culturais da cidade. 
 
7. FONTE DOS RECURSOS 

 
Órgão: 38000 - Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru 
Unidade: 38001 - Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru 
Função: 13 Cultura 
Subfunção: 122 – Administração Geral 
Programa: 1301 - Gestão da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru 
Ação: 2.4801 – Manutenção das atividades administrativas da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru 
Despesa 1792: 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  
Fonte de Recursos: 1 Recursos Próprios 

 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Eventuais dúvidas decorrentes deste edital serão esclarecidas e/ou resolvidas pela Fundação de Cultura de 
Caruaru - FCC. 
 
9. DO CALENDÁRIO 

DESCRIÇÃO DATA 

Publicação do Edital 14 de março de 2022 

Inscrições/Propostas 14 de março a 14 de abril de 2022 

Análise documental de caráter eliminatório 15 a 19 de abril de 2022 

Divulgação/resultado da análise documental (habilitados ou inabilitados) 20 de abril de 2022 

Recursos ao resultado da análise documental 22 de abril de 2022 

Divulgação do resultado dos recursos 22 de abril de 2022 

Análise da comissão de seleção de propostas 25 a 29 de abril de 2022 

Divulgação das propostas habilitadas pela comissão de análise 03 de maio de 2022 

Premiação das propostas 25 de maio de 2022 

 
 

Caruaru, 14 de março 2022. 
 
 

Fundação de Cultura de Caruaru 
Fúlvio Wagner Lopes Gomes 

Presidente Interino 
 


