
 
 

REGULAMENTO 

 

O 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017, realizado pelo Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco (Sinjope) e pela Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), com patrocínio exclusivo da Companhia Editora de 
Pernambuco (Cepe), é regido por este Regulamento, que estabelece plena e irrecorrível 
soberania às decisões da Comissão Organizadora, e, quando for o caso, por delegação 
desta à Comissão Julgadora. Para eventuais casos omissos neste Regulamento, as 
decisões serão tomadas pela Comissão Organizadora e pela Diretoria do Sinjope, por 
maioria absoluta, não cabendo nenhum tipo de recurso. Ao formalizar inscrição, com a 
entrega virtual do trabalho, cada jornalista profissional sindicalizada(o) e 
bacharel(a)/estudante de Jornalismo pré-sindicalizado(a) acata expressamente o 
estabelecido neste Regulamento e abre mão de qualquer questionamento, ciente de que a 
inobservância de quaisquer exigências poderá motivar a desclassificação do trabalho 
inscrito e mesmo a nulidade do resultado, determinando, a qualquer tempo, a obrigação da 
restituição de certificado, troféu e valor do prêmio, conforme sejam os casos. 

 
DO OBJETIVO 

O 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017 objetiva estimular a produção de textos 
jornalísticos sobre Literatura, divulgados em meio impresso ou pela Internet, premiando os 
melhores trabalhos nessa temática. 

 
DOS CONCORRENTES 

É condição fundamental para concorrer ao 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017 
estar em condição de adimplência junto ao Sinjope. Em nenhuma hipótese é admitida a 
participação de profissionais ou estudantes vinculados de qualquer modo ao Sindicato ou à 
Fenaj ou à Cepe ou qualquer apoiador(a), ou ainda que com os mesmos ou seus dirigentes 
tenham relação de parentesco até o segundo grau. No caso de jornalistas profissionais, a 
adimplência será comprovada pela quitação das mensalidades sindicais até o mês de 
fevereiro/2017. Para bacharéis em Jornalismo que desejem inscrever Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCCs) e estudantes de Jornalismo pré-sindicalizadas(os), a 
adimplência será comprovada pela a existência da carteira de pré-sindicalização do ano 
2017. Podem concorrer ao 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017 profissionais 
diplomadas(os), com formação superior em cursos de Jornalismo, necessariamente 
registrados definitivamente como jornalistas profissionais no Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). Também podem concorrer ao 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-
2017 bacharéis e estudantes pré-sindicalizadas(os) dos cursos de Jornalismo, autorizados 
pelo Ministério da Educação (MEC) no Estado de Pernambuco, abrangendo, 
respectivamente, TCCs e trabalhos produzidos durante a vigência de contratos de estágios 
devidamente comprovados, através de digitalizações a serem carregadas no formulário de 
inscrição. 

 
  



 
 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser realizadas impreterivelmente até o dia 20 de abril de 2017. Para 
isso, basta acessar o sítio do Sinjope (www.sinjope.org.br), clicar na imagem do 2º Prêmio 
de Jornalismo Literário – 2016-2017 e seguir as orientações. A inscrição envolve o 
compromisso e a garantia, por parte de quem a efetiva, de que o material inscrito é original 
ou cópia fiel do que foi publicado, como também que o mesmo não tenha sido copiado, 
alterado ou, de qualquer forma, espelhe ou tenha como referência material de outrem, 
inclusive de outros estados/países. A qualquer tempo, comprovado o descumprimento desta 
ou de outras garantias, ocorrerá a desclassificação sumária, inclusive com a obrigação de 
devolução de certificados, troféus e prêmios em dinheiro que tenham sido entregues. Cabe 
à(ao) responsável por cada inscrição, conforme seja o caso, a precisa identificação de cada 
jornalista profissional e/ou estudante de Jornalismo que teve participação no trabalho 
inscrito, obrigatoriamente incluindo nome completo, CPF, função desempenhada e email, 
sendo que o sistema de inscrição automaticamente validará apenas os nomes que 
estiverem em condições de participar, segundo cadastro do Sinjope. A inscrição de 
associados inadimplentes ou não associados é rejeitada automaticamente pelo sistema, 
inclusive, das(os) coautoras(es). A participação está condicionada à regularização de 
pendências financeiras junto ao Sindicato, de acordo com este Regulamento. Cada 
profissional de Jornalismo, nos termos deste Regulamento, pode inscrever apenas 1 (um) 
trabalho no 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-201. Cada bacharel(a) em 
Jornalismo pode inscrever apenas o próprio TCC, obrigatoriamente, segundo as exigências 
de entrega de trabalho e conforme as exigências deste Regulamento. E cada estudante de 
Jornalismo pré-sindicalizada(o), também nos termos deste Regulamento, pode inscrever 
apenas 1(um) trabalho no 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017. 

 

DAS CATEGORIAS E DOS TRABALHOS QUE PODEM DISPUTÁ-LAS 

O 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017 é composto pelas categorias: Jornalistas 
Profissionais e Bacharéis/Estudantes em Jornalismo. Podem concorrer trabalhos 
apresentados ou publicados/veiculados dentro do período de abrangência compreendido 
entre 7 (sete) de maio de 2016 e a data de encerramento das inscrições, nos termos 
deste Regulamento. Seguem as categorias/áreas de atuação para as quais podem ser 
inscritos trabalhos, conforme as especificações descritas a seguir: 

 

PARA A CATEGORIA JORNALISTAS PROFISSIONAIS 

Podem ser inscritos nesta categoria textos produzidos com a temática Literatura, publicados 
no período de abrangência especificado, podendo ser veiculados em mídia impressa ou 
Internet, por veículos sediados em Pernambuco, na forma de artigos, coberturas especiais, 
ensaios, entrevistas, reportagens, série de reportagens (mínimo de duas matérias), 
reportagens especiais, coberturas especiais, cadernos especiais, de autoria de um ou mais 
jornalistas profissionais adimplentes, conforme estabelecido neste Regulamento. Cada 
jornalista profissional pode inscrever apenas 1 (um) trabalho, ficando ciente de que será 
verificada a habilitação de seu registro profissional, podendo a incompatibilidade motivar 
exclusão irrecorrível. Somente textos serão julgados. 

http://sinjope.org.br/


 
 

 

PARA A CATEGORIA BACHARÉIS/ESTUDANTES DE JORNALISMO 

Podem ser inscritos nesta categoria trabalhos com a temática Literatura na forma de TCCs 
produzidos por bacharéis em Jornalismo e textos produzidos por estudantes de Jornalismo 
pré-sindicaliadas(os), publicados no período de abrangência especificado, em mídia 
impressa ou na Internet, por veículos sediados em Pernambuco, na forma de artigos, 
coberturas especiais, ensaios, entrevistas, reportagens, série de reportagens, reportagens 
especiais, coberturas especiais, cadernos especiais, de autoria de um ou mais estudantes e 
Jornalismo pré-sindicalizadas(os), conforme estabelecido neste Regulamento. Cada 
bacharel em Jornalismo pode inscrever apenas o próprio TCC apresentado para conclusão 
de curso. Cada estudante de Jornalismo pré-sindicalizada(o) pode inscrever 1 (um) trabalho, 
ficando ciente de que deverá comprovar que a produção esteja vinculada a estágio regular 
legalmente configurado, bem como de que qualquer irregularidade poderá motivar exclusão 
irrecorrível. Somente textos serão julgados. 

 

DAS EXIGÊNCIAS DE ENTREGA DOS TRABALHOS INSCRITOS 

Todos os trabalhos de Internet devem ter os links informados no Formulário de Inscrição 
virtual deste concurso e disponibilizados para acesso até o final do 2º Prêmio de 
Jornalismo Literário – 2016-2017. Todos os demais trabalhos devem ser encaminhados 
por meio de arquivo PDF (com os textos), sendo apenas um PDF por trabalho inscrito. Se o 
trabalho a ser inscrito abrange mais de um elemento (duas ou mais matérias), eles devem 
ser reunidos em um único arquivo, preservando a ordem cronológica da 
publicação/veiculação/apresentação. Todo trabalho inscrito deverá ser identificado no 
Formulário de Inscrição e no arquivo com o mesmo título da publicação. Nos casos de 
séries ou do conjunto de várias publicações/veiculações, deve ser utilizado o nome da série 
ou o da primeira página, seja em mídia impressa ou na internet. A inscrição múltipla de um 
mesmo trabalho numa mesma categoria poderá motivar desclassificação irrecorrível, a 
critério da Comissão Organizadora. Em qualquer caso, cabe à(ao) responsável pela 
inscrição conferir se o arquivo do trabalho corresponde integralmente ao identificado no 
Formulário de Inscrição, segundo este Regulamento, sob pena de eliminação, sempre de 
forma irrecorrível. Nenhum documento ou material será recebido fisicamente ou por 
quaisquer outros meios, ficando estabelecido que a inobservância às exigências motivará a 
sumária desclassificação do(s) trabalho(s) que não cumpra(m) o estabelecido neste 
Regulamento. 

Observação: Para a categoria Bacharéis/Estudantes em Jornalismo, o Formulário de 
Inscrição terá campo para carregamento específico e obrigatório, conforme o caso, da 
declaração da universidade da defesa do TCC e/ou do contrato de estágio que englobe o 
período de produção do(s) trabalho(s) inscrito(s), sob pena de desclassificação irrecorrível. 

 

DAS COMISSÕES JULGADORAS E DO JULGAMENTO 

Qualquer que seja a categoria ou a área de atuação do trabalho inscrito no 2º Prêmio de 
Jornalismo Literário – 2016-2017 somente terá concorrência validada e trabalhos 
encaminhados para julgamento mediante a inscrição de no mínimo três trabalhos de 



 
 

autoras(es) diferentes. O julgamento será realizado por comissões julgadoras compostas 
por três juradas(os) cada, selecionados entre profissionais da área específica, de definição 
autônoma da Comissão Organizadora. Para cada categoria a Comissão Julgadora definirá e 
indicará três trabalhos finalistas e, desses, será indicado o trabalho vencedor. Não haverá 
indicação que não seja de finalista e vencedor. 

 
DOS CERTIFICADOS E DAS PREMIAÇÕES 

Cada categoria do 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017 terá três trabalhos 
finalistas e, desses, apenas um será vitorioso. Apenas o trabalho vencedor fará jus a troféu. 
Todos os trabalhos finalistas receberão certificados. 

O trabalho vitorioso na categoria Jornalistas Profissionais do 2º Prêmio de Jornalismo 
Literário – 2016-2017 será agraciado com um prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais), líquidos, a ser dividido equitativamente com as(os) profissionais que dele 
participaram como coautores, conforme Formulário de Inscrição. Para a categoria 
Bacharéis/Estudantes em Jornalismo, o valor da premiação é de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), líquidos, a serem divididos equitativamente com as(os) estudantes pré-
sindicalizadas(os) que participaram do trabalho vitorioso como coautores, conforme 
Formulário de Inscrição. Em todos os casos de trabalhos coletivos que sejam vencedores 
das categorias do 2º Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017 o valor de cada prêmio 
será dividido equitativamente entre os identificados no Formulário de Inscrição, sendo os 
valores resultantes da divisão dos prêmios entre coautores, liberados pelo Sinjope através 
de cheques nominais. A premiação ocorrerá dentro da solenidade de premiação e os 
prêmios serão pagos em até 30 (trinta) dias após a solenidade de entrega, em data a ser 
comunicada oficialmente aos ganhadores pelo Sinjope. 

 

DAS IMAGENS E LICENÇAS PARA DIVULGAÇÃO 

A inscrição envolve imediata licença, sem custo, para o uso do respectivo trabalho e das 
imagens de suas(eus) autoras(es) para divulgação/promoção, sem fins lucrativos, do 2º 
Prêmio de Jornalismo Literário – 2016-2017. 

 
Recife, 31 de março de 2017. 

 

Comissão Organizadora 


