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Crônicas da Tormenta Vol. 3 

 

Maior universo de fantasia do Brasil, Tormenta está completando 20 anos. Para 
comemorar este marco, a Jambô Editora preparou diversos projetos relativos à marca. 
Um desses projetos, apresentado agora, é o terceiro volume da antologia de contos 
Crônicas da Tormenta. 

Crônicas da Tormenta já teve dois volumes publicados (em 2011 e 2016). A novidade 
desse terceiro volume é que, pela primeira vez, haverá um edital de participação 
aberto ao público, que selecionará 6 autores para a antologia. 

Crônicas da Tormenta Vol. 3 será publicado em versões física (com alta tiragem e 
distribuição em livrarias de todo o Brasil) e digital. Todos os custos da publicação serão 
cobertos pela Jambô e todos os autores selecionados serão remunerados 
financeiramente. 

Leia o edital, escreva seu conto e envie-o para nós. Coloque seu nome ao lado de 
escritores reconhecidos e no maior mundo de fantasia de nosso país! 

 

Edital de participação 

1. Sobre os contos 

Os contos devem: 

• Ser ambientados no universo fictício de Tormenta, utilizando elementos deste cenário. 

• Conter narrativas ficcionais em prosa autocontidas e com final surpreendente, nos 
gêneros de ação, aventura, comédia, fantasia, suspense ou terror. 

• Conter entre 10 e 40 mil caracteres (sem espaços). 

• Preferencialmente, os contos devem ser ambientados no contexto atual do mundo de 
Arton, tendo como tema ou pano de fundo os eventos da Guerra Artoniana (veja a 
bibliografia sugerida no final do edital), mas isso não é obrigatório. 

 

2. Sobre a inscrição 

Para se inscrever, envie um e-mail para contato@jamboeditora.com.br com o assunto 
“Conto para Crônicas da Tormenta Vol. 3”. No corpo do e-mail, copie, cole e preencha 
o texto abaixo. 

Nome completo: 

Data de nascimento: 
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Estado civil: 

RG: 

CPF: 

Endereço completo: 

Além disso, indique o link para pelo menos uma de suas redes sociais (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.) e se você pertence a um dos seguintes grupos sociais: 
mulheres; pessoas negras; pessoas LGBTQI+; pessoas indígenas. Pessoas que se 
declararem pertencentes a um desses grupos podem ser contatadas pela organização do 
edital. 

Em anexo, envie seu conto em formato .doc, .docx ou .rtf, com as configurações padrão 
do Microsoft Word (fonte Calibri, tamanho 11). 

A inscrição é gratuita e aberta a todos com 18 anos ou mais, com a exceção de 
funcionários da Jambô e parentes em primeiro grau de funcionários da Jambô ou de 
membros da comissão julgadora. Cada autor poderá inscrever apenas 1 (um) conto no 
concurso. 

O prazo final de inscrição é 31 de agosto de 2019, até às 23h59. 

 

3. Sobre a seleção 

A seleção será realizada por uma equipe de jurados escolhidos pela Jambô Editora. Os 
critérios avaliados serão: estilo e personalidade da escrita; domínio da língua 
portuguesa; coerência do texto com o universo Tormenta. 

Dos contos enviados para participação, serão escolhidos 6 (seis) para publicação. Todos 
os autores terão os contos selecionados pelo júri pelos critérios acima mencionados de 
seleção. De todos os autores selecionados, 3 (três) deverão, obrigatoriamente, pertencer 
a um ou mais dos seguintes grupos sociais: 

 Mulheres, 

 Pessoas negras, 

 Pessoas LGBTQI+, 

 Pessoas indígenas. 

Os resultados serão publicados no site da Jambô Editora (www.jamboeditora.com.br) 
até 30 de setembro de 2019. A decisão dos jurados é final e irrevogável. 

 

4. Sobre a premiação e a publicação 

Os autores selecionados serão contatados pela Jambô, por e-mail. Deverão assinar um 
contrato de edição e um termo de cessão dos direitos de seu conto para Tormenta. Após 
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o contrato e o termo serem assinados e enviados para a editora, o autor será oficialmente 
parte da antologia Crônicas da Tormenta Vol. 3. 

Em até 30 dias após a Jambô receber o contrato e o termo assinados, o autor receberá o 
prêmio no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais e zero centavos), por transferência 
bancária. A critério do autor, ele pode substituir o prêmio em dinheiro pelo recebimento 
de 15 (quinze) exemplares físicos da antologia (frete por conta do autor). O preço 
sugerido para venda dos exemplares é de R$ 55,00. 

A antologia será publicada em versão física (com especificações semelhantes às dos 
dois volumes já publicados) e digital. A data prevista para publicação é dezembro de 
2019. 

 

Bibliografia de Tormenta 

A seguir está uma lista de livros e artigos com informações aprofundadas sobre 
Tormenta. 

• Livro Tormenta RPG: Edição Guilda do Macaco (especialmente a Introdução). 

• Caixa O Mundo de Arton. 

• Suplemento Valkaria: Cidade sob a Deusa. 

• Os seguintes artigos da revista Dragão Brasil: “Pela pureza de Arton!” (DB 130), “A 
Guerra Artoniana, parte 1” (DB 136), “A Guerra Artoniana, parte 2” (DB 137) e 
“Conselho de Guerra” (DB 138). 

• Todos os romances, antologias e quadrinhos do universo Tormenta. 

 

Sobre a Jambô 

Fundada em 2002, a Jambô publica jogos de RPG — sendo a maior editora do Brasil 
neste segmento — literatura fantástica e quadrinhos. Entre nossos títulos, destacam-se a 
revista Dragão Brasil, os títulos do universo Tormenta, os livros-jogos Fighting 
Fantasy (também conhecidos como “Aventuras Fantásticas”), os romances oficiais de 
Dungeons & Dragons e os quadrinhos de super-heróis do universo Valiant.  

 

 

Este edital é parte das comemorações de 20 anos de Tormenta. 
Participe da celebração em catarse.me/tormenta20. 


