
Vida I luminada
CONCURSO LITER ÁRIO

Os textos poderão ser produzidos em oficinas a serem oferecidas pela AMU Jundiaí e estarão 
automaticamente inscritos, se assim o autor desejar.

O concurso constará de um texto em verso ou prosa, sendo obrigatória a adequação ao tema pro-
posto.
O texto a ser inscrito poderá ser produzido nas Oficinas de Textos oferecidas pela AMU Jundiaí, 
que serão realizadas no Instituto Luiz Braille, localizado na Avenida Dr. Sebastião Mendes da Silva, 
517 – Anhangabaú, Jundiaí/SP, nas seguintes datas:
 • 25 de março – das 14 às 16 horas
 • 26 de março– das 14h30 às 16h30
 • 27 de março– das 9h30 às 11h30
Os candidatos poderão participar das Oficinas de Textos para refletir e discutir como cada pessoa 
tece a sua vivência na relação com seus semelhantes e os outros seres vivos, de forma a 
aprimorar-se em cada ponto para que a sua malha de vida seja a mais perfeita e humana possível. 
As Oficinas promoverão a produção de textos ou quaisquer expressões que revelem as ideias e os 
sentimentos dos participantes sobre o tema.
Não é necessário que o texto a ser inscrito seja produzido nas oficinas, mas deverá ser apresentado 
em tinta, na linguagem corrente de nosso país e obedecer ao tema.
Os textos inscritos farão parte de uma antologia, em tinta e Braille.

As Oficinas serão oferecidas pela Associação Mulher Unimed Jundiaí, constando de duas fases:
 • Oficina de Produção Textual
 • Oficina de Reestruturação Textual
Com o objetivo de estimular o participante à produção, a Oficina de Produção Textual apresentará 
textos propícios à discussão sobre o tema, com vivências concretas em uma tessitura de pontos 
representativos da malha da vida.  
 A produção será oral, gravada em mídia disponível e, depois de transcrito e revisado, o texto pas-
sará por uma reestruturação, se for necessário.
Os textos que não forem produzidos na Oficina de Produção Textual poderão ser enviados grava-
dos, digitados ou impressos e, depois de revisados, também passarão pela reestruturação textual, 
se for necessário.
A Oficina de Reestruturação Textual acontecerá depois da primeira fase, em dia, local e horário 
marcados para cada participante ser atendido individualmente. Nessa oportunidade, cada autor 

Nos dias atuais, as fronteiras de comunicação  alargaram-se consideravelmente, entretanto, as rela-
ções interpessoais complicaram-se em alta complexidade dentro do âmbito familiar, profissional e 
social.

A MALHA DA VIDA, como tema para a edição do Concurso Vida Iluminada 2020, propõe a participa-
ção com textos em prosa ou poesia em que cada autor possa projetar a sua visão e a sua vivência ao 
tecer a própria existência na relação com a natureza e com o outro,  em uma ação recíproca capaz de 
promover o desenvolvimento de todos e da sociedade, em geral.

O Concurso Literário será realizado sob a responsabilidade da Associação Mulher Unimed Jundiaí.
Os requisitos para que o candidato realize o concurso serão descritos neste Regulamento.
O concurso compreende duas categorias:
 - Juvenil – de 11 a 17 anos. 
 - Adultos – a partir de 18 anos.
O tema e as normas que constam no item II Das Inscrições são comuns aos dois grupos.

As inscrições podem ser realizadas na sede da Unimed Jundiaí, localizada na Avenida Dona Manoe-
la Lacerda de Vergueiro, 25, Anhangabaú, Jundiaí/SP, pelo e-mail 
sustentabilidade@unimedjundiai.com.br e também pelo telefone (11) 4583-1026, pelo próprio 
candidato deficiente ou por um responsável legal, de 26 de março a 24 de abril, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, sendo gratuita a participação. 

Requisitos para a realização da Inscrição:
Possuir deficiência visual: cegueira ou baixa visão (será exigido laudo médico)
Apresentar um único trabalho, transcrito em tinta.

JUSTIFICATIVA

PROPOSTA 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.
2.
3.

II. DAS INSCRIÇÕES

1.

2.
a)
b)

poderá reestruturar seu texto, com a ajuda de um monitor, de forma clara nas ideias apresentadas e 
dentro das regras gramaticais da Língua Portuguesa.
Posteriormente, o texto produzido será inscrito no Concurso e enviado pela AMU para transcrição 
em Braille.

Os textos serão avaliados por uma Comissão Julgadora escolhida pela AMU Jundiaí que seleciona-
rá 3 (três) trabalhos a serem premiados em cada categoria.
Os textos inscritos não serão devolvidos, sendo de propriedade da AMU Jundiaí, a qual poderá 
utilizá-los como bem lhe convier, inclusive em publicações futuras, mas sempre respeitando a 
moral e a ética pessoal e profissional. Desde já, todos os participantes abrem mão de qualquer tipo 
de remuneração referente ao uso dos textos seja qual for sua aplicação.
Todos os participantes receberão um Certificado da Associação Mulher Unimed Jundiaí pela parti-
cipação nesse Concurso.

1. O primeiro prêmio de cada categoria corresponde à quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais); o 
segundo de cada categoria, de R$ 600,00 (seiscentos reais); e o terceiro de cada categoria, de R$ 
400,00 (quatrocentos reais).
2. Os ganhadores do Concurso terão seu texto publicado futuramente nos veículos a serem defini-
dos pela AMU Jundiaí.
3. Os prêmios serão entregues no Auditório do Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) da Unimed Jun-
diaí, localizado na rua Palmira Cervi Bárbaro, 91, Vila Hortolândia, Jundiaí, no dia 16 de junho de 
2020, às 18h30.

A divulgação dos nomes dos vencedores será informada pela AMU. Quaisquer alterações desse 
regulamento serão comunicadas por escrito.
A divulgação também será realizada nos veículos da Unimed Jundiaí, nas redes sociais e na impren-
sa local.

Todos os questionamentos aqui não transcritos serão definidos pela Diretoria da AMU Jundiaí.

Associação Mulher Unimed Jundiaí
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