REGULAMENTO
21 de Janeiro de 2014

NORMAS GERAIS

MATERIAL PARA INSCRIÇÃO

O prazo de inscrição inicia-se a 1 de Fevereiro de 2014, terminando no
dia 31 de Julho de 2014.

Texto literário inédito (conto ou excerto de romance), que não deve exceder 50 mil caracteres nem poderá ter menos de 10 mil caracteres.

Podem inscrever-se escritores oriundos dos países de língua oficial portuguesa: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O texto não pode ter sido publicado anteriormente por nenhum meio,
seja impresso ou electrónico.

Os concorrentes terão de ter, à data da publicação, menos de 40 anos,
pelo que só serão admitidos a concurso autores nascidos depois de 1 de
Maio de 1975.
Só são admitidos a concurso textos em língua portuguesa.
A candidatura pode ser feita pelo autor, por uma editora ou por um
agente literário.
As inscrições terão de ser feitas por via postal, com envio do material
impresso para o seguinte endereço:
GRANTA: OS MELHORES JOVENS ESCRITORES
DE LÍNGUA PORTUGUESA
Rua Francisco Ferrer, 6-A
1500-461 Lisboa
Portugal

O texto deverá permanecer inédito até à publicação da edição com os
autores seleccionados, em Maio de 2015.
Não serão aceites ensaios, textos dramatúrgicos ou poesia.
Além do texto inédito, o autor também poderá enviar material complementar: livros de sua autoria, publicados ou inéditos; textos de ficção
publicados em antologias, jornais, revistas ou meios electrónicos.
O concorrente deve enviar seis cópias dos materiais a submeter para
apreciação.
Depois de enviado o material, o autor não poderá fazer qualquer tipo de
acrescento ou revisão ao texto já entregue.
Será aceite apenas um volume (envelope ou pacote) por autor.

Para efeitos de inscrição, será considerada a data de carimbo dos Correios.

PROCESSO DE SELECÇÃO

O material enviado não será devolvido.

Para a selecção final, serão avaliados os contos ou excertos de romances
inéditos enviados pelos autores.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

O material complementar enviado pelo autor poderá servir como informação adicional mas não será o critério central a avaliar para publicação.

Cópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou outro documento
de valor legal que comprove a data de nascimento e a nacionalidade.
Currículo, que não deve ultrapassar uma página impressa, com endereço
completo, número de telefone e endereço electrónico.
Cópia assinada do documento de inscrição, disponível no sítio:
granta.tintadachina.pt

Os textos seleccionados serão publicados na edição especial da Granta
intitulada Os Melhores Jovens Escritores de Língua Portuguesa.
A comissão de leitura será composta por cinco elementos e presidida pelo
director da Granta.
A Granta será a detentora dos direitos de reprodução dos textos seleccionados tanto para a edição de língua portuguesa como para uma eventual
edição em língua inglesa.

