
REGULAMENTO DO IV CONCURSO 

VIDA DE APOSENTADO 

 
O Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, entidade sem fim lucrativo, 
com sede no SEPN 515, Quadra 515, bloco C, loja 32 – 1º andar – Brasília/DF, inscrito no CNPJ 
nº 06.184.184.0001-73, torna público, entre os participantes assistidos do Plano SEBRAEPREV 
o Concurso “IV Concurso Vida de Aposentado”, como uma das ações do Planejar – Programa 
de Educação Financeira e Previdenciária, no ano de homenagem dos 10 anos do SEBARE 
PREVIDÊNCIA. 
 
DO OBJETIVO: 
 
Artigo 1º - O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições do Concurso 
“IV Concurso Vida de Aposentado”, que ocorrerá entre os dias 13 de dezembro e 13 de 
janeiro do corrente ano.  
 
Artigo 2º - O objetivo do concurso é homenagear 1 (um) participante assistido do Plano 
SEBRAEPREV com a entrega de um diploma alusivo à comemoração ao Dia do Aposentado e 
que será entregue por um Diretor do SEBRAE PREVIDÊNCIA por ocasião da solenidade de 
reconhecimento realizada anualmente pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar - ABRAPP.  
 
DAS CONDIÇÕES: 
 
Artigo 3º - Podem participar do “IV Concurso Vida de Aposentado” os participantes assistidos 
pelo Plano de Benefícios SEBRAEPREV, com benefícios iniciados até 30 de novembro do 
corrente ano.  
 
§1º: Estão excluídos do concurso os participantes assistidos que já receberam a referida 
homenagem.  
 
§2º: Os participantes deverão estar em plenas condições de saúde para deslocamento aéreo 
e/ou terrestre.  
 
Artigo 4º - Para participar do concurso, o assistido deverá desenvolver um depoimento sobre o 
tema: “SEBRAE PREVIDÊNCIA 10 anos, eu faço parte dessa história”.  
 
§1º: O depoimento deverá ser enviado através do endereço eletrônico 
comunicacao@sebraeprev.com.br ou entregue diretamente na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
no SEPN 515, Quadra 515, bloco C, loja 32 – 1º andar – Brasília/DF.  
 
§2º: O prazo para recebimento dos depoimentos será até o dia 13 de janeiro.  
 
§3º: Os depoimentos não serão avaliados por comissão julgadora, sendo livre o número de 
caracteres. 
 
§4º: Deverá ser realizado sorteio entre os Assistidos que enviarem um depoimento de acordo 
com o tema e condições deste artigo. 
 
 
 



DO SORTEIO: 
 
Artigo 5º: O sorteio será realizado na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio do site 
www.random.org. Serão inseridos no site os nomes dos Assistidos, por ordem alfabética, que 
enviarem o referido depoimento. O sistema sorteará os primeiros colocados. 
 
§1º: O sorteio será realizado no dia 14 de janeiro de 2014. 
 
§2º: Caso o participante sorteado não atenda aos requisitos para receber a homenagem, será 
escolhido o segundo sorteado e assim sucessivamente.  
 
§3º: O SEBRAE PREVIDÊNCIA reserva-se o direito de prorrogar o prazo de validade do concurso 
a qualquer tempo, sendo os participantes informados desta condição através do portal da 
Entidade.  
 
DA PREMIAÇÃO: 
 
Artigo 6º - O participante vencedor estará concorrendo a uma viagem com destino ao Rio de 
Janeiro, com direito a um acompanhante maior de 18 anos. 
 
§ 1º:  A viagem para o local da solenidade da ABRAPP será de 02 dias e 02 noites incluindo as 
passagens aéreas de ida e volta, em classe econômica, da cidade de origem ao destino, 
traslados e demais deslocamentos, hospedagem, alimentação, city tour na cidade de 
realização do evento e seguro viagem.  
 
§ 2º:  O destino da viagem poderá ser alterado caso o evento da ABRAPP descrito no Artigo 2º 
não seja realizado na cidade do Rio de Janeiro. 
 
DAS OBRIGAÇÕES: 
 
Artigo 7º - O contemplado deverá representar o SEBRAE PREVIDÊNCIA no evento realizado 
pela ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
em endereço e horário a serem confirmados. 
 
§ 1º: O vencedor do concurso transfere ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, sem ônus e em caráter 
definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais relacionados ao texto enviado, para 
qualquer tipo de utilização, especialmente na promoção e divulgação do resultado do presente 
concurso cultural, inclusive publicação no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA e nos informativos 
impressos e eletrônicos.  
 
§ 2º: No mesmo momento, o vencedor autoriza o SEBRAE PREVIDÊNCIA a divulgar nos meios 
de comunicação institucionais o nome e imagem dos vencedores, sem quaisquer ônus.  
 
§ 3º: O vencedor compromete-se a encaminhar para o SEBRAE PREVIDÊNCIA foto(s) para 
divulgação, até o dia 17 de janeiro de 2014.  
 
DO RESULTADO: 
 
Artigo 8º -  O nome do vencedor será divulgado no dia 14 de janeiro de 2014 no Portal do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA www.sebraeprevidencia.com.br. 
 
Parágrafo único: O vencedor será comunicado através de telefone e/ou e-mail.  



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 9º -  O não comparecimento na viagem agendada poderá presumir a desistência 
voluntária do contemplado ao prêmio e fica esclarecido que não haverá marcação de nova 
data. 
 
Artigo 10º -  Informações poderão ser adquiridas pelo e-mail  

comunicacao@sebraeprev.com.br  ou pelo atendimento telefônico (61) 3327-1226 
(Assessoria de Comunicação). 
 
Artigo 11 - Os casos omissos serão avaliados e julgados pela Diretoria Executiva e pela área de 
comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 

 

Brasília, 13 de dezembro de 2013 

 

 

 

 


