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EDITAL nº4 – SCT – 9.11.2022 

Concurso para a atribuição do Prémio de Ficção Científica João Vário para Jovens Pré-universitários 

 

Pretende-se com este edital promover ações que fomentem a curiosidade científica e tecnológica entre 

jovens pré-universitários como uma aposta para o desenvolvimento do espírito criativo e da inovação, 

incentivando a competição livre com base em regras transparentes. 

 

1. Objeto do concurso  

a) As candidaturas contemplam textos inéditos de ficção científica de jovens pré-universitários (11º 

e 12º anos), inscritos nas escolas secundárias públicas e privadas em Cabo Verde. 

b) Os textos de ficção científica devem ter no mínimo 10 páginas e no máximo 20 páginas. 

 

2. Destinatários  

a) Ao presente edital podem concorrer estudantes pré-universitários de qualquer nacionalidade, 

residentes em Cabo Verde e inscritos no ano letivo de 2022-2023. 

 

3. Apresentação de candidaturas e prazo  

a) As candidaturas devem ser remetidas até 31 de janeiro de 2023, em formato PDF para o 

endereço eletrónico: janecy.lopes@me.gov.cv  

i. Texto de ficção científica a ser avaliado 

ii. Comprovativo de inscrição no ano letivo 2022-2023  

 

4. Língua  

a) Os trabalhos podem ser apresentados em língua portuguesa, inglesa, italiana, francesa, 

espanhola ou cabo-verdiana. 

 

5. Prémios 

a) Os prémios: 

i. 50.000$00 para o primeiro lugar; 

ii. 30.000$00 para o segundo lugar; 

iii. 20.000$00 para o terceiro lugar. 

 

6. Júri e seleção 

O grupo de Júri é formado por uma equipa multidisciplinar composta por um mínimo de cinco 

especialistas no país e no exterior. 

 

 

7. Critérios da seleção 

a) A avaliação dos trabalhos é confiada a um painel de júri multidisciplinar e independente que irá 

proceder com a escolha dos trabalhos de ficção científica a serem premiados perante os 

seguintes critérios e ponderações:  
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i. Originalidade do trabalho 30% 

ii. Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social 30% 

iii. Qualidade 40% 

 

8. Entrega dos prémios 

Os vencedores serão anunciados no Dia Mundial do Livro, 23 de abril de 2023, e a entrega dos prémios 

será num evento especialmente preparado para o efeito.  

9.  Publicação 

Os textos vencedores serão publicados em versão e-book. 

 

10. Contactos  

Todas as dúvidas e pedidos de esclarecimento acerca deste concurso deverão ser  

encaminhadas para o endereço eletrónico: janecy.lopes@me.gov.cv 
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