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      FICHA DE INSCRIÇÃO 
Coleção Vozes do Ser 

Poesia, contos, artigos, textos 
 

 

DADOS PESSOAIS  

Se a obra tiver mais do que um autor, esta ficha deverá ser preenchida e assinada apenas por um 

deles. O nome dos demais deverá ser colocado na ficha técnica e anexada a respectiva biografia. 

 

Nome completo:____________________________________________________________________ 

Nome social:____________________________Nome artístico_______________________________ 

RG Nº _________________________________   CPF Nº __________________________________ 

Endereço:____________________________________________________Bairro:________________ 

Cidade:______________________________________CEP:__________Estado:_______País:_____ 

Telefone Celular: (   ) ________________    E-mail: ___________________________________ 

 

OBS: Incluir cópia do documento de identidade (a assinatura deverá ser a mesma do documento). 

 

 

NÚMERO DE PÁGINAS E FORMAS DE PAGAMENTO 

Cada página do livro comportará 1.400 caracteres ou 17 linhas para poesia. Para o texto que 

ultrapassar essa quantidade deverá ser considerada a aquisição de mais outra(s) página(s). 

 

Assinale no quadro abaixo a opção escolhida. 

OPÇÃO 
ESCOLHIDA 

Nº DE PÁGINAS 
ADQUIRIDAS 

VALOR  PAGAMENTO 

  02 páginas R$ 400,00 2 parcelas 

  03 páginas R$ 600,00 2 parcelas 

  04 páginas R$ 800,00 3 parcelas 

  05 páginas R$ 1.000,00 3 parcelas 

  06 páginas R$ 1.200,00 3 parcelas 

 

 

INFORMAÇÕES PARA TEXTOS 

 

1. Título do texto:____________________________________   único autor    mais ___autor(es) 

Categoria: Poesia Conto Microconto Crônica Artigo Outro 

Outro(s) autor(es):__________________________________________________________________ 
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2. Título do texto:____________________________________   único autor    mais ___autor(es) 

Categoria: Poesia Conto Microconto Crônica Artigo Outro 

Outro(s) autor(es):__________________________________________________________________ 

 

3. Título do texto:____________________________________   único autor    mais ___autor(es) 

Categoria: Poesia Conto Microconto Crônica Artigo Outro 

Outro(s) autor(es):__________________________________________________________________ 

4. Título do texto:____________________________________   único autor    mais ___autor(es) 

Categoria: Poesia Conto Microconto Crônica Artigo Outro 

Outro(s) autor(es):__________________________________________________________________ 

5. Título do texto:____________________________________   único autor    mais ___autor(es) 

Categoria: Poesia Conto Microconto Crônica Artigo Outro 

Outro(s) autor(es):__________________________________________________________________ 

 

6. Título do texto:____________________________________   único autor    mais ___autor(es) 

Categoria: Poesia Conto Microconto Crônica Artigo Outro 

Outro(s) autor(es):__________________________________________________________________ 

 Declaro que os textos listados acima são originais e de minha autoria. 

 

 

SOBRE O AUTOR – Anexar a esta ficha, biografia resumida (até 600 caracteres) do(s) autor(es). 

 

 

 

 

__________________________, ___, ____ de _____________ 2021. 

 
 
                                                               
_________________________________________________________________________________ 
Nome completo 
 
 
_________________________________________________________ 
Assinatura (deverá ser a mesma do documento) 
 
*Preencher, assinar, digitalizar e enviar para o email vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br 
 
 
 

mailto:vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br
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I EDITAL - PUBLICAÇÃO NA COLEÇÃO VOZES DO SER 

 

 

 

ANEXO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, nacionalidade _____________________, 

Estado civil______________, profissão_________________________ RG nº___________________, 

CPF nº ________________________, declaro para os devidos fins que tenho conhecimento, aceito e 

cumpro todos os requisitos previstos no I Edital de Seleção de Textos e Imagens para a publicação 

na Coleção Vozes do Ser no que se refere às Normas de Participação no livro a ser produzido.  

Estou ciente de que cada obra será submetida à análise da equipe da Semeador de Livros para 

avaliação conforme os critérios do Edital, e, que a equipe é soberana na decisão de aceitá-las ou 

não.  

Tenho ciência de que ao fazer minha inscrição e realizar o pagamento estabeleci um 

compromisso com a Semeador de Livros, e que, caso eu peça cancelamento após o prazo de 

encerramento das inscrições, não terei direito ao reembolso do valor investido.  

Estou ciente de que a proposta da Semeador de Livros refere-se a produzir o livro da Coleção 

Vozes do Ser e o seu respectivo lançamento, por meio de investimento compartilhado, sendo que 

receberei o número de livros equivalente ao número de páginas contratadas. Sei e concordo que a 

divulgação e comercialização ficará por conta dos autores participantes, e que a Semeador de Livros 

não deterá os direitos sobre o livro e as obras publicadas. 

 Autorizo a Semeador de Livros, representada por Antonio Carlos de Oliveira - MEI, inscrito 

no CNPJ sob o nº 29.459.134/0001-57, e pelas organizadoras da Coleção, Cida Vergueiro, 

coordenadora editorial e Gilda Sabas, professora, escritora e artista plástica, a publicar as 

obras/textos listados na ficha de inscrição e comprometo-me a fornecer todas as informações 

solicitadas. 

 

 

 

__________________________, ___, ____ de _____________ 2021. 

 
 
                                                               
________________________________________________________ 
Nome completo 
 
 
_________________________________________________________ 
Assinatura (deverá ser a mesma do documento) 

 

*Preencher, assinar, digitalizar e enviar para o email vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br 

mailto:vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br
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I EDITAL - PUBLICAÇÃO NA COLEÇÃO VOZES DO SER 

 

 

 

ANEXO 2 - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM EM PUBLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________, nacionalidade_______________, 

estado civil, _____________, profissão_____________________, RG nº _____________________, 

CPF nº ___________________, autorizo a Semeador de Livros, representada por Antonio Carlos de 

Oliveira - MEI, inscrito no CNPJ sob o nº 29.459.134/0001-57 e pelas organizadoras Gilda Sabas e 

Maria Aparecida S. Vergueiro, a fazer uso de reprodução das imagens artísticas produzidas por mim 

(listadas na ficha de inscrição), de forma gratuita e sem qualquer ônus à Semeador de Livros, por 

prazo indeterminado para fins de publicá-las em livro da Coleção intitulada Vozes do Ser e em toda 

divulgação que for necessária. Esta autorização inclui ainda a utilizar o meu nome e minha imagem 

pessoal no livro da Coleção e em toda divulgação que for necessária. 

 Estou ciente de que a publicação do livro ocorrerá nos formatos impresso, eletrônico ou em 

qualquer outra modalidade, com distribuição em língua portuguesa em território nacional. 

 Informo que o uso de imagem das obras e/ou dos textos apresentados não infringe a lei de 

direito autoral. 

 

 

 

 

__________________________, ___, ____ de _____________ 2021. 

 
 
                                                               
_________________________________________________________________________________ 
Nome completo 
 
 
_________________________________________________________ 
Assinatura (deverá ser a mesma do documento) 
 
*Preencher, assinar, digitalizar e enviar para o email vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br 
 
 

OBS: A(s) obra(s) produzida(s) pelo próprio autor que incluir imagem de figura(s) humana(s) deverá 

ser acompanhada do TERMO DE CESSÃO DO DIREITO PARA USO DE IMAGEM, assinado pela 

pessoa apresentada na imagem ou por seu responsável. No caso de cessão do direito de uso de 

imagem de menor, o Termo será assinado por seu Representante Legal. 

 

mailto:vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br

