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1.1. A obra escolhida será registrada sob o prefixo editorial 53003. 

1.2. A participação é limitada aos residentes em solo nacional e aos maiores de 

15 anos. 

1.3. A inscrição é gratuita. 

1.4. A obra deve ser enviado para o e-mail: mangaskilla@gmail.com, contendo 

os seguintes dados: 

• Assunto do e-mail: CONCURSO ONESHOT 

• Nome Completo; 

• Data de Nascimento; 

• E-mail e Sinopse. 

 
1.5. Caso não envie todos os dados acima, no momento da inscrição, sua obra 

será desclassificada. 

1.6. A obra não precisa ser inédita, ou seja, pode ter sido publicado em 

plataformas, porém, precisa ser retirado assim que o autor o inscrever para 

participação neste concurso. No caso da obra já ter sido impressa, o contrato 

com a outra plataforma tem que ter finalizado para poder participar. 

1.7. Serão aceitos e analisados obras completas e com no mínimo de 50 

páginas e no máximo 200 páginas. 

1.8. Todos os gêneros são permitidos. 

1.9. É obrigatório que a obra possua uma capa com o título da obra e 

participantes (autor/ilustrador) e deverá ser colorida, as outras páginas (miolo) 

deverá ser em preto e branco. 

1.10. Não serão aceitos obras que sejam “continuações” e/ou ”spin-off” de 

obras já publicadas por outras editoras. 

 

 

 

2.1. Serão aceitos mangás enviados até o prazo máximo do dia 20 de 

setembro de 2019. 
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2.2. Os mangás devem ser enviados para os e-mails informados no item 1.4 

deste edital. O arquivo pode ser enviado em um arquivo em PDF, em jpeg* 

(para envio de arquivos em jpeg, cada página deve estar renomeada conforme 

a sua sequência). 

2.3. Não serão aceitos arquivos enviados por redes sociais, outros e-mails ou 

impresso. 

2.4. A Editora Killa analisará a originalidade da obra, gramática, criatividade, 

enredo, desenvolvimento da trama, mensagem passada pelo autor, entre 

outros critérios que julgar importante. 

2.5. Não serão aceitos mangás com personagens já existentes que não sejam 

criações do próprio autor, violência ou sexo explicito. 

 
 

 

 

 
 
 

3.1. Será um ganhador. 

3.2. O resultado sairá no dia 18 de outubro de 2019 em nossas redes sociais. 

3.3. A Editora Killa entrará em contato com o autor para firmar o contrato. 

3.4. O autor vencedor do concurso receberá 20% de direitos autorais sobre o 

valor de capa do mangá. 

3.5. O mangá será publicado em formato físico e digital. 

3.6. O primeiro volume terá pré-venda no site da loja da Editora durante 30 

dias. 

3.7. O mangá será publicado no tamanho 14x21. Miolo de papel jornal ou off 

White, e capa impressa no papel cartão supremo. 

3.8. Haverá lançamento em livraria. 

3.9. Mais detalhes sobre a publicação, será informada diretamente ao autor. 

 
 

Qualquer dúvida, entrar em contato via e-mail mangaskilla@gmail.com 
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