
REGULAMENTO DA VIII CAMPANHA 
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 
1. ÂMBITO DO CONCURSO 
 
1.1. A VIII Campanha do Dia Internacional da Mulher, promovida pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA - 
Instituto SEBRAE de Seguridade Social, é uma ação do Planejar - Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária aberta às mulheres Participantes do Plano SEBRAEPREV, que 
acontecerá durante todo o mês de março de 2019. 
 
1.2. É vedada a participação de empregadas do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
2. DO TEMA 
 
2.1. O tema: "A mulher e o Plano Família: construindo um futuro mais seguro e 
financeiramente equilibrado com o SEBRAE PREVIDÊNCIA". 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Para participar do sorteio e concorrer aos prêmios listados no item 6 deste Regulamento, 
é necessário ser participante do Plano SEBRAEPREV e do gênero feminino. 
 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1. A participante do Plano SEBRAEPREV precisa acessar um caça-palavras online, 
desenvolvido especialmente para convidá-la, de uma forma divertida, a conhecer mais sobre o 
Plano Família do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Não é necessário que a participante encontre todas as 
12 palavras do jogo para acessar o formulário de inscrição, que está disponível ao final da 
página contida no endereço: 

http://sebraeprevidencia.com.br/diadamulher2019/mulher2019.html 
 
4.2. Após o preenchimento do formulário de inscrição, a participação no sorteio estará 
garantida, desde que cumpridas às condições citadas no item 3.1. 
 
4.3. O prazo para se inscrever e concorrer aos prêmios termina no dia 29 de março de 2019. 
 
4.4. A inscrição significa que as participantes do Plano SEBRAEPREV autorizam, desde já, o uso 
dos seus nomes nos veículos de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, caso sejam premiadas. 
 
5. DO SORTEIO 
 
5.1.  O sorteio será realizado na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio do 
site www.random.org. Serão inseridos no site os nomes das Participantes do Plano 
SEBRAEPREV, por ordem alfabética, que se inscreveram dentro do prazo citado no item 4.3 e 
que estejam enquadradas nos parâmetros apresentados no item 3.1 deste Regulamento.  
 
5.2. O sorteio será realizado no dia 03 de abril de 2019. Essa data poderá sofrer alterações, 
sem aviso prévio. 
 
5.3. O sistema liberará uma lista classificatória e serão considerados os 2 (dois) primeiros 
nomes. 

http://www.random.org/


 
5.4. O resultado oficial será divulgado no portal sebraeprevidencia.com.br no  dia 04 de abril 
de 2019. 
 
6. PREMIAÇÃO 
 
6.1. De acordo com o item 5.3 deste Regulamento, as 2 (duas) primeiras colocadas serão 
premiadas, cada uma, com os seguintes prêmios: 
  

• Primeira colocada: 1 (um) Smartphone Samsung; 
• Segunda colocada: 1 (um) fone de ouvido Bluetooth. 

  
6.2. A premiação será enviada aos Gestores do Plano SEBRAEPREV das Patrocinadoras das 
vencedoras. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1.  Informações adicionais sobre essa campanha e o Plano Família podem ser adquiridas 
pelos contatos: comunicacao@sebraeprev.com.br  ou (61) 3327-1226 (Comunicação). 
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