
 
 

EDITAL DA 1ª EDIÇÃO DA MIDAS REVISTA 
 
 
1. PREÂMBULO ou apresentação 
 
1.1. O presente edital se destina à seleção de contos para a participação na primeira edição da                 
Midas Revista.  

1.1.1. Serão selecionados, conforme este edital, um total de 10 (dez) contos de ficção              
científica e fantasia. 

1.1.1.1. O tema desta primeira edição será Mitologia Grega: deuses e monstros. 
1.1.1.2. Será disponibilizado um texto orientador a respeito do tema para ajudar autories             
participantes da seleção. 

1.1.2. A publicação da Midas Revista será digital e de forma gratuita. 
1.2. A Midas Revista se propõe a valorizar o protagonismo de personagens LGBTQIAP+,             
negres, indígenes, nordestines, nortistes, pessoa com deficiência, etc. 
1.3. A participação nesta seleção é gratuita e de livre decisão. 

1.3.1. Poderão participar desta seleção autories maiores de idade ou menores de idade com              
autorização dos pais ou responsáveis legais. 

1.4. O presente edital tem abrangência em todo território nacional e aceitará a submissão              
exclusiva de contos em língua portuguesa. 

1.4.1. Não serão aceitos contos escritos em outras idiomas. 
1.5. O presente edital se inicia na data de início das submissões dos contos presentes no item                 
2.1. e se encerrará na última data do cronograma presente no item 5.1. 
 
2. DA SUBMISSÃO 
 
2.1. O período de submissão ocorrerá entre às 00h00min. do dia 24/09/2020 até às 23h59min.               
do dia 21/11/2020. 
2.2. A submissão será feita em formulário próprio disponibilizado no seguinte endereço            
eletrônico: www.midasrevista.com.br 

2.2.1. O preenchimento correto do formulário de submissão é condição essencial para            
participação neste processo seletivo. 

2.3. Serão aceitos contos dentro da temática estabelecida neste edital. 
2.3.1. Considera-se “conto” como sendo uma narrativa curta de ficção com início, meio e              
fim. 
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2.3.1. Contos enviados fora da temática serão automaticamente desclassificados desta          
seleção. 
2.3.2. Será aceito apenas 1 (uma) submissão por autor. 

2.3.2.1. As submissões que excederem este limite serão anuladas. 
2.3.2.2. Considerará como submissão válida apenas a primeira realizada, salvo disposição           
em contrário. 
2.3.2.3. Se le autore, responsável legal ou procuradore de direito cometer algum erro no              
preenchimento do formulário ou enviar arquivo errado, desde que se trate do mesmo             
conto, poderá enviar email para revistamidasoriginais@gmail.com que será avaliado e          
poderá ser considerado a segunda submissão como válida. 

2.3.3. Os contos submetidos deverão ter entre 4 (quatro) mil e 5 (cinco) mil palavras. 
2.3.3.1. Não haverá flexibilização destes limites. 

2.3.4. Os contos obrigatoriamente deverão ser de fantasia e/ou ficção científica e ter como              
personagens principais LGBTQIAP+ e negres/indígenes/nordestines/nortistes/Pessoas Com      
Deficiências. 
2.3.5. O conto submetido deverá ser inédito. 

2.3.5.1. Considera-se “conto inédito” aquele que nunca houver sido publicado ou           
disponibilizado em formato físico ou digital. 

2.4. Os contos deverão seguir o modelo de formatação padronizado e estar no formato .docx               
(microsoft word) ou .odt (libreoffice writer). 

2.4.1. As submissões que não seguirem o modelo de formatação padronizado presente no             
item 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4., 2.5, 2.6., 2.7 e 2.8. serão automaticamente eliminados do processo              
seletivo. 
2.4.2. É vedado a le autore adicionar a autoria do conto ou qualquer outro sinal que venha a                  
torná-lo conhecido dentro do arquivo, sob pena de desclassificação do processo seletivo. A             
autoria será identificada única e exclusivamente por meio do formulário de submissão. 
2.4.3. O arquivo submetido deverá ser nomeado de acordo com o seguinte padrão: TÍTULO              
DO CONTO - SUBMISSÃO - MIDAS REVISTA. 
2.4.4. O arquivo contendo o conto deverá seguir os seguintes padrões: 

2.4.4.1. Tamanho: 21x29,7cm (A4) - o tamanho padrão do microsoft word ou libreoffice             
writer. 
2.4.4.2. Margens: 2,5cm em todos os lados. 
2.4.4.3. Fonte: Arial, Tamanho da Fonte: 12. 
2.4.4.4. Texto alinhado à esquerda (não usar texto justificado), espaçamento duplo entre            
linhas e recuo da primeira linha do parágrafo em 1cm (nunca usar espaços seguidos para               
criar o recuo). 
2.4.4.5. Se for usar travessões (—) ou meio-travessões (–) nos diálogos, atente para não              
usar hífens (-). 
2.4.4.6. É vedado o uso de hiperlinks em qualquer parte do texto. 
2.4.4.7. Utilizar hífens quando houver necessidade de fazer listas ou sequências que            
habitualmente se usaria o recurso de lista e marcadores dos processadores de texto. Utilize              
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o ponto e vírgula (;) para a separação entre os itens e o ponto final (.) no último item da                    
lista ou sequência. 
2.4.4.8. No início do texto, na primeira página, deve constar o título do conto alinhado à                
esquerda. 
2.4.4.9. No final do texto, mantendo o alinhamento à esquerda, adicione o termo “FIM”              
para indicar o encerramento do conto. 
2.4.4.10. As orientações constantes deste item 2.4.4. estão pré-formatadas no modelo           
disponibilizado no site da Midas Revista. 

2.5. É obrigatório o envio, no ato de submissão, conforme o formulário prevê, de uma foto de                 
perfil do autor em boa resolução, em tamanho 500x500 pixels no formato .jpeg ou .png. 
2.6. É vedada a participação, nesta seleção, de membros da equipe da Midas Revista e des                
avaliadories convidados. 
2.7. Os contos submetidos e autories que porventura adotarem quaisquer discursos de ódio             
contra LGBTQIAP+, negres, indígenes, mulheres, nordestines, nortistes, pessoas com         
deficiência, ou qualquer outra forma de discriminação serão sumariamente eliminados deste           
processo seletivo. 
2.8. É vedado o envio de contos cujo cerne do enredo gire em torno de sexo explícito ou gore,                   
violência extrema ou quaisquer outras práticas de degradação da pessoa humana. 

2.8.1. Os contos devem prezar pelo respeito à pessoa humana e, em caso de outras formas                
de vida inteligente, o mesmo tipo de respeito deve ser aplicado sempre que possível. 

2.9. O não cumprimento das regras deste edital implicará em desclassificação do processo             
seletivo. 
 
3. DA AVALIAÇÃO 
 
3.1. Avaliação dos contos se dará por meio de comissão formada pela Midas Revista,              
compostas por membres da equipe e avaliadories convidades. 
3.2. Avaliação se dará em três etapas. 

3.2.1. ETAPA 1 - Elegibilidade: a submissão será avaliada quanto ao atendimento ou não              
dos critérios, regras e orientações definidas neste edital ou em editais complementares. Não             
se avaliará nesta etapa o conteúdo do conto, apenas os aspectos formais exigidos na              
submissão. 
3.2.2. ETAPA 2 - Análise Temática: o conto será analisado se atende ou não ao tema                
proposto. 
3.2.3. ETAPA 3 - Análise de Pertinência: o conto será submetido a análise de pertinência,               
que leva em consideração o perfil editorial da revista, bem como a posição des avaliadories. 
3.2.4. Nas etapas 2 e 3, os contos serão submetidos a 2 avaliadories e se houver divergência                 
entre elus, ume terceiro avaliadore será escalado para desempatar e dar o parecer definitivo. 

3.3. A decisão final da comissão de avaliação a respeito dos 10 (dez) contos selecionados é                
soberana e não caberá recurso. 
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3.3.1. A comissão de avaliação da Midas Revista se reserva ao direito de manter lista de                
suplentes interna, caso seja necessário substituir algum dos primeiros selecionados por           
qualquer motivo. 
3.3.2. O resultado final será publicado conforme cronograma previsto neste edital ou em             
eventuais alterações feitas em editais complementares. 
3.3.3. Não haverá publicação de resultados parciais das etapas 1 e 2. 

3.4. Os contos serão analisados de forma anônima, isto é, le avaliadore não saberá quem é le                 
autore do conto até a decisão final dos 10 (dez) contos classificados. 
 
4. DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
4.1. Os direitos autorais decorrentes da 1ª edição da Midas Revista se dará em decorrência do                
estabelecimento de contrato jurídico de cessão de direitos autorais firmados entre le autore e a               
Revista. 

4.1.1. Não haverá garantia de publicação de conto aprovado na primeira edição da Midas              
Revista até que tenha sido firmado com le referido autore o devido contrato de cessão de                
direitos autorais e o financiamento coletivo mínimo para sua publicação. 

4.2. Para cada edição da Midas Revista se cria um Fundo de Direitos Autorais - FDA que é                  
composto uma única vez, por meio do financiamento coletivo da edição. 

4.2.1. O FDA será composto de no mínimo 20% de todo o financiamento líquido levantado               
pela edição. 

4.2.1.1. Entende-se, para efeito deste edital, o financiamento líquido como sendo o            
financiamento total menos as taxas cobradas pela plataforma de financiamento coletivo. 

4.2.2. Os royalties dos direitos autorais des autories participantes se dá pela divisão             
igualitária do FDA. 
4.2.3. O pagamento dos royalties firmados em contrato se dará em uma única parcela. 
4.2.4. O pagamento dos royalties a quem de direito será repassado exclusivamente na conta              
corrente ou poupança, cujo titular seja o próprio autor, inscrita no momento da submissão              
de que trata este edital. 
4.2.5. Cabe à Midas Revista o dever de manter a transparência em torno da formação e da                 
destinação do FDA. 
4.2.6. O FDA da edição será encerrado assim que os pagamentos dos direitos autorais              
tiverem sido pagos a quem de direito. 

4.2.6.1. Se por qualquer motivo algum autor não poder receber o referido direito             
financeiro antes do encerramento do FDA, a Midas Revista se resguarda de fazer             
conforme prever o contrato firmado. 

4.3. Le autore, submetendo seu conto, se submete a forma e regras estabelecidas neste edital               
para consecução dos seus direitos autorais. 
4.4. A Midas Revista se reserva ao direito de publicar sua edição de forma digital e física por                  
um período de no mínimo 5 (cinco) anos que poderá ser prorrogado por tempo indeterminado               
ou até que haja alguma manifestação formal em contrário des autories. 

www.midasrevista.com.br   |  4 



 

4.5. Os royalties em função dos direitos autorais de edições extras ou em forma de livro                
digital ou físico dos contos publicados nesta primeira edição da Midas Revista, que forem              
disponibilizadas de forma não gratuita, se aplicará a taxa padrão de mercado no valor de 10%                
(dez por cento) do valor de capa a qual estiver sendo vendido. 
 
5. CRONOGRAMA 
 
5.1. Estabelece-se como cronograma para este edital o quadro abaixo: 
 

Evento Data 

Início da Submissão de Contos 24/09/2020 

Fim da Submissão de Contos 21/11/2020 

Publicação do Resultado Final da Seleção 20/12/2020 

Resolução de trâmites burocráticos com les autories 21/12/2020 até 06/01/2021 

Publicação de Convocação de Suplentes (se necessário) 21/12/2020 até 08/01/2021 

Inclusão des autories no grupo do whatsapp da edição 01 a 10/01/2021 

Publicação digital da primeira edição 21/03/2021 

 
5.2. O presente cronograma poderá ser modificado posteriormente por edital complementar           
quando e se houver necessidade. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
6.1. Les autories concordam e, a partir da submissão do conto referente a este edital, cedem                
as suas respectivas imagens para ações de marketing e também assumem o compromisso de              
participar dos eventos online de divulgação da 1ª edição da Midas Revista e do lançamento               
da revista ou dos trabalhos dela decorrentes e a ela vinculadas. 
6.2. A submissão de conto por parte de autore, responsável legal ou procuradore de direito               
implicará na aceitação total deste edital e de suas regras, bem como dos editais              
complementares dele decorrentes. 
6.3. As situações não previstas neste edital serão dirimidas pela equipe da Midas Revista,              
quando necessário. 
6.4. A Midas Revista poderá publicar complementos, alterações no cronograma e           
esclarecimentos do presente edital sempre que houver necessidade, no transcorrer de sua            
validade. 
 

FIM. 
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