
 Concurso Literário dos Profissionais de Saúde de Nível Superior e Estudantes de 

Medicina-Bahia 

2018 

REGULAMENTO 

Das inscrições:  

1.1 – Poderão participar  

1.1.1- Profissionais de saúde de nível superior da Bahia  

1.1.2- Acadêmicos de todos os anos dos cursos de formação das Faculdades de 

Medicina do Estado da Bahia 

1.2  - Os participantes poderão concorrer com apenas um trabalho em cada gênero 

literário (Prosa e Poesia).  A  Ficha de Inscrição  deverá  ser enviada, juntamente 

com os trabalhos, em envelope destinado a  Concurso Literário   ou através e-

mail, segundo instruções do Artigo 3, B) abaixo. 

1.2.1 O prazo para encaminhamento dos trabalhos será até o dia 20 de setembro 

de 2018 valendo a data da postagem nos Correios ou data de envio pela 

Internet. 

 

1. Dos trabalhos: 

2.1 - os trabalhos concorrentes deverão: 

      2.1.1 - ser inéditos e não premiados em qualquer Concurso Literário; 

            2.1.2 - ser digitados com espaço 1 – fonte Times New Roman, tamanho 12; 

            2.1.3 – ser encaminhados para os Gêneros Poesia ou Prosa sob pseudônimo. 

            2.1.4 – possuir no máximo 2 (duas) páginas. 

   . Não será permitido extrapolar estes limites. 

            2.1.5 – ter as páginas numeradas; 

 

      2.2 – os trabalhos que não se enquadrarem nestes critérios serão desclassificados. 

      2.3 – após o Concurso, os trabalhos concorrentes, premiados serão reunidos em livreto 

para entrega aos classificados. Alguns exemplares serão destinados ao público, aos 

promotores/patrocinadores, colaboradores  na Festa de Premiação. Os não premiados 

serão destruídos após 60 dias do julgamento. 

                

3-Do encaminhamento dos trabalhos: 

       3.1- os trabalhos deverão ser encaminhados:  

 

A) Via Correios:  

 

            3.1.1- Endereçar os trabalhos para Rua Guilhermino Jatobá 103, ap 801- CEP 

40.296-320, Cidade Jardim, Salvador-Bahia, destinados a Dr. Ildo Simões -  Concurso 

Literário  

3.1.2- a)  envelope grande, contendo: 1- trabalho(s) digitado(s) em 03 vias conforme item 

2.1.2.2 contendo apenas o nome do trabalho, a gênero e o pseudônimo.  

. b)- envelope pequeno contendo:  categoria; identificação do autor; pseudônimo   e a ficha  

de identificação. 

                     

                    c) Ficha de Inscrição com nome completo do autor, nº do Conselho de Classe, 

endereço, telefone, e-mail, um breve currículo literário (se houver) no máximo com 10 

linhas, o(s) título(s) e gênero(s) do(s) trabalho(s) concorrente(s). Os resumos que 

ultrapassarem os limites solicitados serão editados pela Comissão Coordenadora 

            3.1.3 – nome e endereço no espaço destinado a “Remetente” (exigência dos Correios) 



Pode usar um pseudônimo (nome próprio, por exemplo:” Pedro Henrique”, “Antônio 

Justus”    

 

B) via e-mail para: ildosimoes@uol.com.br 

 

            3.1.4 – solicitar pelo email: ildosimoes@uol.com.br a Ficha de Inscrição e o 

Regulamento,  

 

2. Do julgamento: 

4.1 - o julgamento será efetuado por uma Comissão Julgadora, convidada pela 

Diretoria da 

           Associação de Médicos Escritores e Artistas -Ba para este fim,  cuja decisão é 

irrecorrível. 

                           

4.2 - a classificação em cada gênero deverá contemplar  1º. 2º. e 3º lugares  e 2 Menções 

Honrosas 

 

      4.3. - não haverá obrigatoriedade do preenchimento de todos os níveis de 

classificação, caso a Comissão Julgadora assim o entenda; 

4.4 – os examinadores deverão excluir os trabalhos que por ventura contenham 

elementos que se caracterizem como plágios ou contenham elementos de discriminação 

racial, sexual ou religiosa. 

4.5 – É vedado aos participantes da Coordenação participarem do Concurso 

 

3. Das premiações: 

5.1 - os autores indicados pela Comissão Julgadora receberão premiação por seus 

trabalhos, em solenidade pública festiva, em data determinada pela Diretoria da 

Comissão do Concurso quando serão lidos por seus autores ou indicados os primeiros 

lugares de cada Categoria. 

 

5.2 - a premiação será simbolizada por diploma de mérito para as menções honrosas, 

troféu e medalha tipo Bronze para o 3º lugar, troféu e medalha tipo Prata para o 2º lugar e 

troféu e medalha tipo Ouro para o 1º lugar. Os autores premiados ou não que não 

pertencerem à Associação  de Médicos Escritores e Artistas-Bahia terão inscrição gratuita 

assegurada na referida associação por um ano. 

5.2.1- os autores premiados que não puderem comparecer ou não forem representados 

na Cerimônia de Premiação, terão seus troféus e certificados sob a guarda da Comissão 

que os entregará em data oportuna. 

5.2.2- Todas as inscrições serão gratuitas 

5.2.2.3- A Comissão Coordenadora será composta por: Dr. Ildo Simões Ramos -   Dr. 

Ernane Gusmão- Comissão Cultural da ABM; Jornalista Graziela Fernandez- Ascom 

do CREMEB. 

 

 6. Das eventualidades 

 

6.1- as dúvidas que extrapolarem os Itens deste Regulamento serão dirimidas pela 

Comissão Coordenadora           
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VI Concurso Literário dos Profissionais de 
Saúde de Nível Superior e Estudantes de 

Medicina-BAHIA 
 

Inscrições:  até 20 de setembro de 2018 
 

Gênero: Prosa e Poesia 
Regulamento e Inscrição:  

 
Email:ildosimoes@uol.com.br  

Zaap:996177376 

Promoção: Associação  de Médicos 
Escritores e Artistas- Bahia 

Co-patrocínio: ABM 
Apoio: Sindimed-CREMEB 



 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA de INSCRIÇÃO 
 

 V Concurso Literário dos Profissionais de Saúde de Nível Superior 
Estudantes de Medicina da Bahia- 2018 

 
Solicito inscrição, declarando conhecer e aceitar o Regulamento do mesmo.  

 

Nome:  

Endereço:  

Bairro:                        

Cidade:  

Tel. Com. 

e-mail:   

Título do trabalho (prosa): 

Pseudônimo: 

Título do trabalho (poesia):  

Pseudônimo: 

Resumo de Currículo (máximo 10 linhas) 
 


