
 

                                

   

 
Concurso de Poesia 

 
REGULAMENTO 

 
1 OBJETO   
 
1.1 O 1º Concurso de Poesia Porto-Cidade é uma iniciativa da Santos Port Authority (SPA) 
em parceria com a Academia Santista de Letras, como evento da programação do 3º Festival 
Porto Cidade, que comemora os 130 anos do Porto de Santos, em 02 de fevereiro de 2022. 
Este Concurso tem como objetivo promover a aproximação entre a SPA e seus públicos e 
incentivar a observação das dinâmicas interrelacionais entre o Porto de Santos e as 
comunidades circunvizinhas.  
 
1.2 O Concurso será realizado em três fases:  
 

1.2.1 Inscrições: Submissão dos textos e dados dos participantes.  
1.2.2 Julgamento: Análise das imagens participantes por parte da Comissão Julgadora.  
1.2.3 Premiação: Publicação dos 3 melhores textos ou de trechos destes, selecionados 
pela Comissão Julgadora, nos perfis do Instagram e Facebook da SPA; publicação do 
primeiro colocado ou de trecho deste na página “História” do website da SPA; 
convocação dos autores dos 3 textos selecionados para certificação. 

 
1.3 Os textos submetidos devem possuir como tema, personagem, cenário, ou ainda de outra 
forma buscar retratar objetiva ou subjetivamente, o Porto de Santos. Recomenda-se a leitura 
dos seguintes materiais, disponíveis no website da SPA:  
 

1.3.1 A Autoridade Portuária  
1.3.2 A História do Porto  
1.3.3 Relacionamento Porto-Cidade  
1.3.4 Sustentabilidade Portuária  

 
 
2 INSCRIÇÕES  
 
2.1 O concurso é aberto a qualquer pessoa maior de idade, sem qualquer restrição. 
 
2.2 Serão aceitos textos de qualquer natureza, em formato de verso ou prosa poética, desde 
que inéditos, com extensão máxima de, excetuando-se o título: 
 

http://www.portodesantos.com.br/santos-port-authority/a-companhia/
http://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/historia-2/
http://www.portodesantos.com.br/comunidade-sustentabilidade/comunidade/visitas/
http://www.portodesantos.com.br/comunidade-sustentabilidade/sustentabilidade/


 

                                

   

2.2.1 2.000 caracteres, espaços inclusos, para textos em verso; 
 
2.2.2 5.000 caracteres, espaços inclusos, para textos em prosa. 

 
2.3 As submissões serão aceitas entre 01/01 e as 12h do dia 04/02/2022, exclusivamente por 
meio do e-mail eventos@brssz.com. 
 
2.4 Serão desqualificadas as inscrições:  
 

2.4.1 Que contenham, explícita ou implicitamente em seu texto, caráter ofensivo, 
depreciativo, ou agressivo ao Meio Ambiente, aos Direitos Humanos ou à SPA; 
 
2.4.2 Nas quais, por qualquer meio não-estilístico, possa ser identificada ou intuída a 
autoria do texto por seu conteúdo; 
 
2.4.3 Que submetam mais de um texto ou em que não seja possível identificar o autor 
pelo seu documento de identidade; 
 
2.4.4 Nos quais seja identificado plágio, total ou parcial, de texto já publicado. 

 
2.5 A SPA é soberana na desqualificação de inscrições. Não caberá recurso das decisões de 
desqualificação.  
 
2.6 Os textos deverão ser apresentados em arquivo Documento de Texto (.txt), 
preferencialmente editados no aplicativo Bloco de Notas, em formato Unicode. O nome do 
arquivo deverá conter única e exclusivamente o título do poema. Quaisquer elementos além 
do título e texto do poema inclusos no nome ou conteúdo do arquivo serão considerados 
elementos identificadores e ensejarão a desclassificação. 
 
2.7 O conteúdo do e-mail de inscrição deverá ser o seguinte: 
 
 2.7.1 Assunto do e-mail: Inscrição – Concurso de Poesia Festival Porto Cidade; 
 
 2.7.2 Corpo do e-mail: nome completo do autor e data de nascimento; 
 
 2.7.3 Anexos: 
  2.7.3.1 Texto inscrito em arquivo .txt; e 

2.7.3.2 Cópia, scan ou fotografia de documento de identidade em que conste 
de forma legível nome completo e data de nascimento do autor. 

 
2.8 O limite de inscrições é de um texto por candidato. 
 
2.9 Para efeito de divulgação do 3° Festival Porto Cidade, a SPA poderá reproduzir os textos 
participantes do concurso, no todo ou em parte, em suas redes sociais ou em outros meios. 
 
2.10 É vedada a participação no concurso de acadêmicos da Academia Santista de Letras, bem 
como de membros da Diretoria Executiva ou dos conselhos Fiscal e de Administração da 
Santos Port Authority. 

mailto:eventos@brssz.com


 

                                

   

 
 
3 JULGAMENTO  
 
3.1 O julgamento dos textos será realizado por uma Comissão Julgadora, composta por três 
jurados apontados pela Academia Santista de Letras dentre seus acadêmicos. 
 
3.2 A equipe técnica da SPA fará a coleta dos textos participantes a serem submetidos para 
avaliação da Comissão Julgadora, que os receberá sem conhecer a sua autoria. 
 
3.3 A Comissão Julgadora realizará a avaliação dos textos entre os dias 31/01 e 08/02/2022. 
 

3.3.1 A SPA reunirá os textos participantes do Concurso no dia 31/01 e os enviará aos 
jurados de forma digital. 
 
3.3.2 Os textos selecionados serão divulgados e lidos publicamente no dia 13/02, 
durante o Sarau dos 130 Anos de Arte Portuária, no Teatro Municipal de Santos. Entre 
14 e 18/02, a SPA publicará os textos selecionados (ou trechos destes) nas redes 
Instagram e Facebook. 

 
3.4 A critério exclusivo da Comissão Julgadora, serão selecionados os 3 melhores textos 
participantes do Concurso e, dentre estes, 1 como vencedor. Não cabem recursos das 
decisões da Comissão. A Comissão Julgadora poderá selecionar outros textos, a título de 
Menção Honrosa, para serem lidos no Sarau dos 130 Anos de Arte Portuária. 
 
3.5 As submissões serão avaliadas pelos seguintes critérios: 
 

3.5.1 Criatividade; 
 
3.5.2 Uso de técnicas literárias; 
 
3.5.3 Adequação ao tema. 

 
 
4 PREMIAÇÃO  
 
4.1 Os 3 textos participantes selecionados pela Comissão Julgadora serão divulgadas nos 
perfis da SPA no Instagram (instagram.com/portodesantosbr) e Facebook 
(facebook.com/portodesantosbr) entre 14 e 18/02. O texto selecionado em primeiro lugar 
também receberá destaque, na íntegra ou em excerto, na página História do website da SPA 
(http://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/historia-2/), a critério da SPA, ao 
menos até 31/03/2022. 
 
4.2 Os autores dos 3 textos selecionados pela Comissão Julgadora serão contatados em 
resposta ao e-mail de inscrição, e serão convidados a receber um certificado autenticando a 
premiação no concurso.  
 

https://www.instagram.com/portodesantosbr/
https://www.facebook.com/portodesantosbr
http://www.portodesantos.com.br/conheca-o-porto/historia-2/


 

                                

   

4.3 A SPA entrará em contato com os selecionados, via e-mail, até o dia 04/03/2021, para a 
emissão dos certificados. 
 
 
5 OUTRAS DISPOSIÇÕES  
 
5.1 Os membros da Comissão Julgadora, seus familiares diretos e respectivas chefias 
imediatas na SPA estão proibidos de participar do concurso. 
 
5.3 Ao submeter um texto, o participante concorda com os termos deste regulamento.  
 
5.4 A realização de inscrição, nos termos deste Regulamento, implica a declaração de que o 
participante é o único autor do texto submetido, bem como pleno detentor dos direitos de 
propriedade intelectual a ele relacionados. É vedada a apresentação de textos cujos direitos 
de propriedade intelectual não pertençam integralmente e sem exceção ao respectivo 
participante. 
 
5.5 Ao inscrever-se no Concurso, o participante cede à SPA o direito pleno e irrestrito de 
reprodução do texto inscrito, para fins de divulgação, inclusive comercial, em qualquer meio 
que houver proveitoso. Este direito expira em 31/12/2023. 


