
4º CONCURSO LEIA LIVROS 

EDITAL / REGULAMENTO 

 

 1. O CONCURSO – A - PROSA: 

LEIA LIVROS receberá manuscritos inéditos no formato físico, em PROSA, 
contendo no mínimo 80 e no máximo 150 páginas, em formato A4, fonte ARIAL 
tamanho 12 e espaço de 1,5 entre linhas, sem qualquer outra formatação. 

 

1. O CONCURSO – B - POESIA: 

LEIA LIVROS receberá manuscritos inéditos no formato físico, em POESIA, 
contendo no mínimo 50 e no máximo 100 páginas, em formato A4, fonte ARIAL 
tamanho 12 e espaço de 1,5 entre linhas, sem qualquer outra formatação. 

 

ATENÇÃO:  

- Serão aceitos livros que já foram publicados no formato digital ou em 
plataformas tipo wattpad. 

 

 2. AUTORIA:  

No manuscrito deverá constar a autoria, isto é, o nome do autor, seu e-mail 
para contato e o link de sua página ou perfil no Facebook. 

 

ATENÇÃO: 

- Manuscrito anônimo será descartado; 

- É vetada a participação do mesmo autor nas duas categorias, devendo 
escolher entre PROSA E POESIA; 

- O objetivo da editora é contemplar dois autores. 

 

3. ENVIO / E-MAIL: 

Os manuscritos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE para o e-mail 
marketing@leia-livros.com, aos cuidados de Nell Morato. 

 

4. AVALIAÇÃO: 

LEIA LIVROS selecionará uma narrativa em PROSA e uma compilação de 
POESIAS recheadas de emoção. E usamos a mesma frase dos concursos 



anteriores: “Levaremos em conta o texto que nos encantar, que nos atrair, que 
nos levará numa viagem junto dos personagens e dos belos versos. Nosso 
olhar será de leitor. 

 

5. INSCRIÇÃO: 

Os autores, para validar sua participação no 4º CONCURSO LEIA LIVROS, 
deverão comprar UM LIVRO IMPRESSO à sua escolha, na nossa LIVRARIA 
no site LL ou nossa loja no Facebook, conforme links abaixo, informando o 
título do livro adquirido, acompanhado de seu manuscrito para o e-mail acima 
mencionado. 

 

Livraria do site: 

https://www.leia-livros.com/copia-impressos 

Livraria no Facebook:  

https://www.facebook.com/leialivros.editoraelivraria/shop/ 

  

ATENÇÃO: 

- Válido somente para livros impressos disponíveis em nossa Livraria; 

- Lembre-se que no futuro, o seu poderá estar entre os livros disponíveis e o 
nosso propósito é prestigiar nossos autores. 

- Para os autores que já são clientes LL e desejam participar do concurso, é 
vetada a compra do próprio livro, que está disponível em nossa Livraria. 

 

6. O QUE OFERECEMOS: 

- Edição completa com: revisão, capa, diagramação e ISBN e impressão de 30 
(trinta) EXEMPLARES para PROSA, entregues em seu domicílio mediante 
FRETE GRÁTIS. 

- Edição completa com: revisão, capa, diagramação e ISBN e impressão de 30 
(trinta) EXEMPLARES para POESIA, entregues em seu domicílio mediante 
FRETE GRÁTIS. 

 

Também será disponibilizado para impressão e venda na nossa Livraria, com o 
pagamento de direito autoral que é devido, durante UM ANO ou conforme o 
desejo dos autores em manter o seu livro em nossa LIVRARIA. Sem custos 
para o manuscrito escolhido e ainda terá ampla divulgação nas redes sociais e 
no site www.almanaqueliterario.com 



 

ATENÇÃO: 

- Para capa e diagramação serão usadas somente imagens Free; 

- O livro não será propriedade da editora, e sim do autor, isto é, poderá 
disponibilizar nas plataformas de vendas que desejar e achar conveniente, pois 
é o detentor dos direitos autorais. 

 

 7. PRAZO: 

Válido para os manuscritos recebidos de 1º de junho a 30 de novembro de 
2020. Serão cinco meses para escrever ou concluir uma narrativa em prosa ou 
compilação de poesias, adequando-as às exigências de formatação. 

 

8. VENCEDOR: 

Os autores dos manuscritos vencedores serão anunciados com pompa e 
circunstância - uma característica da LEIA LIVROS - em dezembro/2020, em 
data a ser informada posteriormente, que dependerá do número de inscrições 
recebidas. Isso deverá ocorrer, sem falta, até o final do mês de janeiro de 2021. 

 

 9. LANÇAMENTO: 

Deverá acontecer no início 2021, até o final do primeiro semestre. 

 

Abra a gaveta e liberte seu texto, LEIA LIVROS vai transformá-lo em um 
belo livro! 

 

Administração 

Nanci Penna 

Nell Morato 

31 de maio de 2020, 

 


