EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 02/2020
O site JUDAS, As botas de. torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do
processo gratuito de inscrição e seleção de textos sobre o tema “A repressão nas ditaduras da
América Latina” para publicação no site e mídias sociais do grupo em questão. Os critérios e
detalhes do processo seguem abaixo:
1. Sobre o processo:
1.1. Está aberto o processo de envio e seleção de textos para a publicação na página e
site JUDAS, As botas de. Os textos serão avaliados conforme enviados da data da
publicação deste edital até o dia 15 de setembro de 2020;
1.2. Serão selecionados textos originais e inéditos sobre o tema “A repressão nas
ditaduras da América Latina”;
1.3. Os textos deverão ser enviados em anexo para o seguinte e-mail a qualquer horário:
judasasbotasde.oficial@gmail.com;
1.3. Deverá ser anexado, no mesmo e-mail que o texto, o “termo de uso de imagem e
publicação” e o “termo de responsabilidade”, ambos devidamente preenchidos e
assinados;
1.4. Contando a partir do envio do e-mail do autor, este deverá esperar uma resposta
dentro de 3 dias úteis.
1.4.1. Se aceito, o autor receberá um e-mail com as congratulações e as instruções
para a publicação.
2. Sobre os critérios que competem ao autor:
2.1. O autor deverá ter 18 anos completos na data do envio do texto;
2.2. O autor deverá estar cursando ou ter concluído pelo menos 1 (um) curso nas áreas
de Humanas e Linguísticas em instituições reconhecidas pelo MEC;
3. Sobre os critérios do texto:
3.1. O texto deverá ser um(a): a. dissertativo-argumentativo ou b. artigo de opinião
sobre o tema: “A repressão nas ditaduras da América Latina”.
3.2. O texto deve conter entre 400 (quatrocentas) e 1.000 (mil) palavras;
3.3. O texto deverá conter, nesta ordem: a. o nome completo do autor, b. título da obra,
c. corpo do texto, d. referências e e. um curriculum;
3.4. O curriculum deverá conter uma breve descrição da vida acadêmica do autor: seus
cursos, títulos, artigos e instituições de formação.

4. Sobre os critérios de desclassificação:
4.1. Serão desclassificados os textos que: a. ataquem os direitos humanos, b. que
tenham qualquer teor racista e machista, c. que tenham menções favoráveis a quaisquer
tipos de fascismo;
4.2. Serão desclassificados textos que sejam enviados após o dia 15 de agosto de 2020
ou antes da data de publicação deste edital;
4.3. Serão desclassificados os textos que fujam do tema proposto por este edital;
4.4. Serão desclassificados os textos que contenham menos que 400 (quatrocentas)
palavras ou mais que 1.000 (mil);
4.5. Serão desclassificados os textos que não tenham sido enviados em conjunto com o
“termo de uso de imagem e publicação” e o “termo de responsabilidade”.
5. Considerações finais:
5.1. Este processo não envolve qualquer operação monetária entre as partes, o autor
pode enviar e ser selecionado gratuitamente e o site JUDAS, As botas de. não se
compromete a oferecer qualquer recompensa ou compensação de qualquer espécie.
5.2. As opiniões expressadas nos textos publicados são de responsabilidade exclusiva de
seus respectivos autores.

TERMO DE USO DE IMAGEM E PUBLICAÇÃO
Eu, ________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n°
__________________ e inscrito(a) no CPF sob o n° _______________________, declaro para os
devidos fins que, conforme apresentado no Edital nº 01/2020 do site JUDAS, As botas de., autorizo
a publicação do texto _________________________________________________________ de
minha autoria no site e o uso da minha imagem para demais divulgações referentes à publicação.
Por ser verdade, afirmo.
_________________________________________________________________________
Assinatura
Data: ____/____/_______

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n°
_________________ e inscrito(a) no CPF sob o n° _______________________, declaro para os
devidos fins que, conforme apresentado em item 5.2 do Edital nº 01/2020 do site Judas, As botas
de.,
sou
responsável
pelo
conteúdo
e
publicação
do
texto
_________________________________________________________
de
minha
autoria,
ausentando o site de futuras representações legais sobre o texto em questão.
Por ser verdade, afirmo.
_________________________________________________________________________
Assinatura
Data: ____/____/______

