
Formulário

Cargo: Beta Reader

Canal: Fanfics

Antes de responder todas as questões deste formulário, os usuários precisam estar cientes,             

que é necessário ter:

- No mínimo, seis meses de cadastro no site;

- Três fanfics de boa qualidade postadas na conta, que serão avaliadas pela Administração do               

Canal Fanfics;

- Disponibilidade para com o site.

Concordando com os quesitos citados acima, preencha a ficha abaixo para prosseguir:

Nome:

Nick:

Idade: 

Link do Perfil do Spirit:

Questões:

1. Por que deseja e quais os motivos que o levou a querer tornar-se Beta Reader? E o que você                    

entende sobre o cargo?

2. Escreva em poucas palavras como deseja se aproximar dos usuários, visto que muitos ainda               

não o conhecem ou possuem algum tipo de restrição para entrar em contato.

3. Leia as questões abaixo e responda:

- Apagaram a minha fanfic, o que devo fazer? Como faço para recuperá-la?



- Não sei como postar uma fanfic. Como devo agir?

- Minha fanfic tinha mais de 100 favoritos e comentários e foi excluída, exijo explicações.

- Minha fanfic foi excluída por quebrar a regra 1.1. Poderiam me explicar o que diz essa regra                  

com clareza?

- Minha fanfic foi apagada por exigência de comentários. Mas eu não exigi. Como faço para                

recuperar minha história?

- Postei a tradução de uma fanfic, com os devidos créditos, e mesmo assim fui acusado de                 

plágio, tive minha conta banida e minhas fanfics excluídas. O que devo fazer para recuperar               

tudo?

4. Responda e analise:

- Depois de ler atentamente todas as regras do Canal Fanfics, explique o que você entende                

sobre a regra 5.4. 

Resposta:

Agora, analise atentamente o texto abaixo, levando em conta de que trata-se de uma fanfic               

normal e responda se a mesma enquadra-se ou não na 5.4. Lembrando que, em ambos os                

casos, a betagem será necessária:

Sinopse: Then remove the error from off my text

Show me how to be whole again

Sinopse ta uma droga mas a fic é legal ;D

Título: Lembranças

Título do Capítulo: Capítulo Único

Classificação etária: 14+

Gêneros: Romance e Novela, Drama (Tragédia), Shoujo (Romântico), Ecchi, Fantasia

Avisos: lolicon/shotacon

Terminada: Sim

“Lembro-me de tempos que não voltam mais, as lembranças guardadas em meu coração             

servem apenas para realçarem recordações que seram sempre os meus maiores segredos.



O passado ressurje em minha mente de forma empactante deformando o meu interior e              

fazendo conque eu me recórde do que, um dia já fui.

Alias se eu te contar, você acreditaria? Pois bem um dia, eu fui alguem.

Alguem que tinha da solidão, a sua maior compania, alguem que sonhou, com seus proprios               

sonhos.

Vamos la! Acorde!

Tente descobri quem eu sou!

Tente corrijir-me dos erros que cometi! Tente mostra-me o caminho para o verdadero caminho!

É complicado não é? Força você consegue! ou não.

Saiba que estarei observando-o em todos os momentos sejam eles qual for e quando você               

menos esperar, eu vou está do seu lado, pronta, para te puxar.

Sabe agora quem sou eu?

Não?

Certo, nem eu.”

Resposta:

5. Teste:

Escreva uma pequena narrativa, cuja ideia central é “Quero me tornar Beta Reader porque...”. 

Para o teste é necessário que:

- A história possua até 100 palavras;

- Que seja uma história e não um texto dissertativo, no qual deve ser destacado o porquê de                  

querer ser Beta e as qualidades para receber o cargo.

O formulário deverá ser enviado para o e-mail fanfics@socialspirit.com.br até o dia 11/04.             

Formulários enviados após a data estipulada não serão aceitos.

Equipe Canal Fanfics

mailto:fanfics@socialspirit.com

