
 

 

 

Edital nº 01/2019 

A Presidente da Academia Barreirense de Letras (ABL), Ananda Lima Silva Arruda, no uso de suas 

atribuições estatutárias, torna público que está aberto o processo para o provimento de cadeiras 

vacantes da Academia Barreirense de Letras. 

 

1 - Objeto 

1.1 – O presente Edital tem por objetivo selecionar escritores e/ou escritoras para ocuparem as cadeiras 

que pertenciam aos seguintes escritores com os respectivos patronos:  

Cadeira Escritor Patrono Data de ingresso 

06 José Agostinho Porto José Seabra de Lemos 20/05/2005 

08 Dilson Ribeiro de Souza Antônio Vieira de Melo 20/05/2005 

10 Edelvira Wanderley Moreno Hildon Rocha 20/05/2005 

14 Vinícius Azzolin Lena Gregório de Matos 11/05/2007 

25 Deusdália Guedes dos Reis José Vicente de Oliveira 12/12/2017 

 

1.2 – As cadeiras 06, 08, 10 e 14, são vacantes porque os membros faleceram. A cadeira 25, a Confreira 

passou a ser membro correspondente, em virtude de residir em Santa Rita de Cássia. 

 

2 - Requisitos 

2.1 – Os  interessados em ingressar no quadro de Membro Efetivo e se tornar Imortal da ABL deverão 

requerer sua candidatura à vaga, obedecendo, para tanto, às disposições instituídas no Estatuto desta 

Academia, que estabelece no art. 7º:  Associados Efetivos, tratados como Membros da Academia ou 

simplesmente MEMBROS, são os escolhidos, por sua contribuição singular às letras, artes ou 

ciências,  para ocuparem, pela primeira vez, as cadeiras enumeradas no art. 4º, e os eleitos, nos 

termos deste Estatuto e do Regimento, para sucederem vitaliciamente, nas referidas cadeiras, os 

Membros falecidos. 



2.2 – Os interessados deverão ser maiores de 21 anos de idade, ter obra publicada em suportes textuais 

de grande circulação. 

 

3 - Das Inscrições 

3.2 – Acontecerão no período de 11 de julho a 25 de julho de 2019, das 8horas às 17horas, na 

Biblioteca Folk Rocha, localizada dentro do Palácio das Artes, na cidade de Barreiras – BA. 

3.3 - Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, entregar duas fotografias 

recentes; curriculum vitae; comprovante de residência, carta de intenção com relação de obras e 

trabalhos artísticos, culturais e científicos produzidos, acompanhada de exemplar de cada obra e/ou 

trabalho. 

3.4 – Os interessados a partir de efetivada a inscrição deverão, obrigatoriamente, participar de pelo 

menos de duas atividades da instituição até 26/10/2019. 

3.5 – Até o dia 25/10/2019, os candidatos inscritos, devem revalidar, através do e-mail instituciona l, 

academia.abl@outlook.com, com carta em anexo, seu desejo de continuidade no pleito.  

Parágrafo único: A ausência da correspondência será entendida como desistência.  

 

4 – Forma de Escolha dos Novos Membros 

4.1 - Será formada comissão composta por cincos membros da instituição para análise das obras e 

documentos apresentados. A comissão emitirá relatório para apresentação à assembleia geral fechada 

para apreciação do relatório e voto. 

 

5 – Impugnação 

5.1 – Quando a inscrição ocorrer fora do prazo; 

5.2 – Documentação incompleta; 

5.3 – Comprovar que não é autor da (s) obra (s) apresentadas; 

5.4 – Não residir no município de Barreiras; 

5.5 – Não preencher os requisitos estabelecidos por este edital. 
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6 – Dos Aprovados 

6.1 – Será divulgada em documento oficial a lista com os nomes dos selecionados nas redes sociais 

da ABL e imprensa local em 31/10/2019. 

 

7 – Da Posse 

7.1 – A posse dos novos membros ocorrerá em novembro em solenidade, a ser definido local. 

7.2 – Os novos membros devem fazer, no ato de posse, referência aos membros que antecederam 

naquela cadeira.  

7.3 – Os novos membros não têm direito a escolher o patrono, visto que as cadeiras já foram 

ocupadas. Na posse, devem reverenciar seus patronos. 

7.4 – Para a posse, os novos membros custearam a beca e a gastos com o cerimonial. 

  

Barreiras, 10 de julho de 2019. 

 

 

Ananda Lima Silva Arruda 

Presidente da ABL  

Cadeira 24 / Patrona: Cecília Meireles 


