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ANEXO VI – INSTRUÇÕES DE INSCRIÇÃO

1. Leia com atenção todo o regulamento do Edital antes de se inscrever.

2. Principalmente, atente-se para o link específico da inscrição, conforme o item 3.1 do
Edital: https://www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br/.
3. As inscrições serão efetuadas na plataforma Oi Futuro.
4. Para enviar uma proposta, é necessário possuir uma conta na plataforma Oi Futuro.
Caso não possua uma conta, crie sua conta clicando, na página inicial, em "CRIE
UMA CONTA, FAÇA SEU LOGIN".
5. Enquanto faça o login o proponente será automaticamente direcionado ao formulário
que corresponda, para Pessoa Física (autores) ou Pessoa Jurídica (editoras), de
acordo com os dados informados na conta criada (cadastro na plataforma).

6. Envie todos os documentos, conforme o regulamento do Edital.

7. Não deixe para a última hora! Dúvidas são comuns durante o processo de inscrição,
por isso quanto antes começar, mais tranquilidade terá para concluir sua inscrição.

8. Certifique-se de salvar sua inscrição sempre que inserir algum dado importante,
assim, não correrá o risco de perdê-la caso ocorra alguma intermitência no seu sinal
de internet, por exemplo.

9. Inscrições efetuadas nos últimos minutos estão sujeitas ao não recebimento pela
plataforma. O envio não é instantâneo e a sua velocidade depende de muitos
fatores, especialmente da sua conexão com a internet. O horário válido para
recebimento da inscrição é o da confirmação do envio e não o momento em que
você clica no “Salvar e enviar”.

10. Devido à sua extensão, inscrever-se por meio de um celular é possível, porém não é
recomendado.
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PASSO A PASSO CRIAR SUA CONTA ANTES DE EFETUAR A INSCRIÇÃO
1) Acesse a plataforma Oi Futuro: https://www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br/

1) Clique em “CRIE UMA CONTA, FAÇA SEU LOGIN”, presente na home da
plataforma.
Escolha um usuário para se identificar. Pode ser qualquer coisa fácil de lembrar. Um nome,
um e-mail, etc., e uma senha segura de no mínimo 8 caracteres e que contenha letras
maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
O usuário e senha escolhidos pelo proponente serão solicitados ao proponente cada vez
que deseje acessar a plataforma de inscrições
2) Preencha o formulário
Lembrete: todos os campos
preenchimento obrigatório.

que

possuem

um

asterisco

(*)

são

de

3) Salve seu cadastro!
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Após preencher todos os campos obrigatórios, basta clicar em “salvar” e sua conta estará
pronta para uso.

TERMINOU DE CRIAR SUA CONTA OU JÁ POSSUI UMA CONTA?
Leia com atenção as instruções apresentadas nos Dados do Edital e nos documentos
disponibilizados pelo Realizador do Concurso.

1) Acesse o Edital do Prêmio São Paulo de Literatura 2022, conforme link no item III
do edital do concurso, identifique-se com seu USUÁRIO e SENHA e preencha a
proposta de inscrição.

Lembre-se de salvar sua proposta sempre que inserir novos dados.
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2)

Envie a sua proposta de inscrição

Após verificar o preenchimento da proposta de inscrição em todas as abas, clique
em Salvar e enviar para enviá-la ao patrocinador do concurso. Importante ressaltar que
uma vez enviada, a proposta não poderá ser editada.

Caso você não tenha terminado de preencher a proposta, poderá finalizá-la ou editá-la
posteriormente desde que a salve antes de abandonar a plataforma.
Para encontrá-la, basta acessar o sua conta, ir em “Projetos pendentes”, no canto inferior
esquerdo, e clicar em sua proposta.

Depois disso, você poderá preencher ou alterar os campos do formulário até o momento do
seu envio, enquanto o prazo do edital estiver ativo.

4) Confira o recibo de inscrição enviado a seu e-mail.
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Para certificar-se de que a proposta foi inscrita no edital, verifique se você recebeu a
confirmação de inscrição que é encaminhada a seu e-mail assim que a proposta for
enviada. A proposta enviada com sucesso constará como “Envio nos editais vigentes
COMPLETOS” no canto superior direito.

Atente à exigência de que 10 (dez) exemplares do livro físico (impresso) devem ser
encaminhados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa e, junto com os dez exemplares
do livro físico deve ser enviada uma cópia do recibo de inscrição e a ficha de inscrição
correspondente:
- ANEXO I: pessoa física, assinada de próprio punho pelo autor proponente da inscrição;
- ANEXO II: pessoa jurídica, assinada de próprio punho pelo representante legal da editora
proponente da inscrição;
Será considerada a data da postagem para aferição da tempestividade. A embalagem
lacrada com a identificação “CONCURSO: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA 2022;

EDITAL
ATENÇÃO:
Os 10 exemplares impressos dos livros inscritos podem ser enviados no máximo até o
quinto dia útil após a data da etapa de inscrição realizada online na plataforma
https://www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br/.
Para aqueles que se inscreverem nos últimos 3 (três) dias do período de inscrições,
considerar apenas 2 (dois) dias úteis para o envio. Para aferição da tempestividade, será
considerada a data da postagem.
A embalagem lacrada deve conter a identificação “CONCURSO: PRÊMIO SÃO PAULO
DE LITERATURA 2022”, os 10 (dez) exemplares da obra editada, uma cópia da
confirmação de inscrição online (item IV, subitem 4.1-d) e a ficha de inscrição que
corresponda (Anexo I ou Anexo II), assinada de próprio punho pelo proponente da
inscrição. Não serão aceitas assinaturas fixadas como imagem.
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Dúvidas:
Eventuais esclarecimentos referentes a este concurso serão prestados na
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por
meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura -UDBL,
exclusivamente pelo e-mail: premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br
a) O prazo para respostas de esclarecimentos e dúvidas
encaminhados para o e-mail mencionado acima é de até 2 dias
úteis.
b) Serão respondidas as dúvidas enviadas até 2 dias úteis do último
dia das inscrições.
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