
 
 
 

 
 

Associação dos Funcionários do
Banco do Nordeste do Brasil

 

AFBNB 25 anos  
Concurso Literário 

 
REGULAMENTO 
 
Artigo Primeiro 

O Concurso Literário AFBNB 25 anos tem por finalidade incentivar uma reflexão sobre a 
importância desta data para os funcionários do Banco do Nordeste e reconhecer os 
talentos existentes entre sócios da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste 
(AFBNB). Poderão participar do Concurso todos os associados ativos e 
aposentados da AFBNB. Estão impedidos de participar os diretores e conselheiros 
fiscais.  

 
Artigo Segundo 

 Os interessados poderão participar nas modalidades Contos, Crônicas e Poesia.  

 
Artigo Terceiro 

A participação somente poderá ser individual, mas será permitida a participação em 
mais de uma modalidade.  

 

Artigo Quarto 

As inscrições dos interessados deverão ser feitas até o dia 17 de janeiro de 
2011, com a entrega dos trabalhos podendo ser feita pessoalmente ou por correio e/ou 
malote, na sede da AFBNB (Rua Barão do Rio Branco, 1236 – Salas 110/113 – Centro – 
Fortaleza/CE – CEP 60025-061). Se enviados pelos correios, será considerada para 
efeitos de inscrição a data da postagem. Pelo malote do BNB, deve ser expedido 
protocolo, cuja data do envio será considerada para fins de inscrição. 

 

Artigo Quinto 

Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, entendidos como tais obras não divulgadas 
pelos meios de comunicação impressos e eletrônicos.  

 

Artigo Sexto 

O tema do trabalho dos participantes, em qualquer modalidade, será 25 anos da 
AFBNB: Trajetória de Lutas e a Perspectiva de um Nordeste Melhor.  

 

Artigo Sétimo 

Os trabalhos deverão ser apresentados em papel A4, digitados em fonte Times New 
Roman, tamanho 12, espaço duplo, com margens superior e esquerda de 3 cm e 
inferior e direita de 2,5 cm, limitando-se a no máximo 04 páginas. O concorrente 
deverá enviar, também, a obra em CD ou DVD, digitada conforme as especificações 
acima, em qualquer das versões mais recentes do programa Word, para o endereço 
mencionado no Artigo Quarto.  

 

Artigo Oitavo 

Os trabalhos deverão ser encaminhados à AFBNB em 02 vias, e envelopados, conforme 
as seguintes instruções: 
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a) Colocar dentro de um envelope tamanho carta uma folha contendo, claramente 
expressos, os dados para identificação do autor, ou seja: título do trabalho, 
pseudônimo, nome completo, endereço, lotação, telefone e e-mail, fechando-o e 
subscritando-o externamente apenas com o pseudônimo e o título do trabalho, para 
que a identidade do autor seja mantida em sigilo;  

 

• O preenchimento desses dados é de caráter obrigatório; 

• A comunicação, por parte do participante, de qualquer informação que 
possa revelar sua identidade antes da abertura dos envelopes e apuração 
dos vencedores levará à sua desclassificação;  

 

b) Colocar o trabalho e este envelope tamanho carta dentro de outro envelope, 
tamanho ofício, com a seguinte indicação na parte da frente: - nome e endereço da 
AFBNB como destinatária e a expressão Concurso Literário 25 Anos da AFBNB;  

 

c) Fazer constar no verso deste envelope tamanho ofício apenas o pseudônimo do 
remetente e a modalidade do trabalho.  

 

Artigo Nono 

A seleção inicial dos melhores trabalhos será feito por Comissão nomeada pela Diretoria 
da AFBNB.  

 

Artigo Décimo 

Os melhores textos serão amplamente divulgados e publicados em nossos canais de 
comunicação.  

 

Artigo Décimo Primeiro 

Os nomes dos autores dos textos a serem publicados serão divulgados nos meios 
de comunicação da AFBNB até o dia 20 de fevereiro de 2011.  

 

Artigo Décimo Segundo 

Os trabalhos não serão devolvidos.  

 

Artigo Décimo Terceiro 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso Literário 25 Anos da 
AFBNB, instituída pela Diretoria da entidade. Caberá à Coordenação avaliar e classificar 
os trabalhos concorrentes, proclamar os vencedores, impugnar os trabalhos que não se 
enquadram nas condições do concurso, bem como resolver os casos omissos a este 
regulamento, sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis.  

 

Artigo Décimo Quarto 

Com sua participação no concurso, obrigam-se os autores a ceder à AFBNB o direito de 
publicação dos trabalhos, em mídia impressa e eletrônica, bem como permitir a 
utilização de seus nomes, fotografias e outras imagens, para a divulgação dos 
trabalhos, também sem qualquer ônus para a entidade promotora.  

 

Artigo Décimo Quinto 

O envio do trabalho significará a aceitação prévia, pelo candidato, de todas as condições 
previstas neste regulamento, sujeitando-se os trabalhos à impugnação, caso não 
cumpram quaisquer das exigências aqui estabelecidas.  



 
 
 

 
 

Associação dos Funcionários do
Banco do Nordeste do Brasil

 
Artigo Décimo Sexto 

A participação será confirmada com a divulgação do pseudônimo do autor e o título de 
seu trabalho no site da AFBNB (www.afbnb.com.br), em uma lista que será divulgada 
em nossos meios de comunicação.   


