
                                            

 

REGULAMENTO DO III CONCURSO  

DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

 

 

1. ÂMBITO DO CONCURSO  

1.1. O III Concurso Dia Internacional da Mulher, promovido pelo SEBRAE 

PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, é aberto a 

Participantes do Plano SEBRAEPREV do sexo feminino.  É vedada a 

participação de empregadas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como de 

Conselheiras dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.  

2. DO TEMA 

2.1. O tema: SEBRAE PREVIDÊNCIA 10 ANOS: construindo o meu futuro 

com o Plano SEBRAEPREV.  

3. DO MATERIAL  

3.1. Uma foto  e um texto sobre o tema do item 2. A participante do Plano 

SEBRAEPREV deve aparecer na foto.  

3.2. A frase deve conter no máximo 250 caracteres (sem espaço) e 

apresentar no mínimo 1 palavra dentre as opções: PREVIDÊNCIA, MULHER 

e/ou FUTURO. Variações das 3 palavras não serão aceitas.  

3.3. Frases com mais de 250 caracteres (sem espaço) serão desclassificadas.  

3.4. A Participante não  pode concorrer com mais de uma foto e texto.  

3.5. Ao enviar a foto, a Participante deve encaminhar no corpo do e-mail seus 

contatos (nome completo, Patrocinadora e telefone).  

3.6. O SEBRAE PREVIDÊNCIA se reserva o direito de não aceitar a inscrição 

de imagens que fujam ao propósito do concurso.   

4. DO ENVIO  

4.1. O envio do material constante no item 3 deve ser feito por meio do 

endereço eletrônico comunicacao@sebraeprev.com.br, com o assunto III 

Concurso Dia Internacional da Mulher.  

4.2. O prazo para o envio termina no dia 27 de fevereiro de 2014, às 18h, 

horário de Brasília. A Participante só estará concorrendo após confirmação de 

recebimento do material, por parte do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
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5. DO DIREITO DE USO 

5.1. O envio do material constante no item 3 deste Regulamento autoriza o 

SEBRAE PREVIDÊNCIA  a utilizá-lo, quando necessário, por tempo 

indeterminado, em todos os seus canais de comunicação.  

6. DA SELEÇÃO E RESULTADO 

6.1. Todas as fotos, desde que obedeçam às regras deste Regulamento, serão 

divulgadas no perfil do Facebook, no dia 28 de fevereiro de 2014. 

6.2. Todas as fotos serão identificadas com o nome da participante e 

Patrocinadora. 

6.3. As 3 (três) primeiras colocadas serão  aquelas que receberem o maior 

número de “curtidas” até o dia 10 de março, na foto enviada para o referido 

concurso.  

6.4. As fotos serão publicadas no álbum III Concurso Dia Internacional da 

Mulher.  

6.5. As “curtidas”  devem ser feitas no álbum original, compartilhamentos não 

serão considerados.  

6.6. O álbum III Concurso Dia Internacional da Mulher ficará configurado como 

Somente eu para apuração das “curtidas” (votos), entre 13h e 15h do dia 10 

de março. Caso necessário, esse período pode sofrer alteração sem aviso 

prévio. Após liberação do álbum para visualização do público, as demais 

“curtidas” serão desconsideradas.  

6.7. O resultado oficial será divulgado no perfil do SEBRAE PREVIDÊNCIA  no 

Facebook e no Portal www.sebraeprevidencia.com.br ,  no dia 10 de março.  

7. PREMIAÇÃO  

7.1.  
1º lugar: 1 Tablet M7 Multilaser (MINI) 
2º lugar: 1 relógio personalizado dos 10 Anos do SEBRAEPREV 
3º lugar: Cofre de cerâmica  
 
7.2. A premiação é um patrocínio das empresas TRUST Solutions e Reis, 
Torres e Florêncio Advocacia.  
 
7.3. O SEBRAE PREVIDÊNCIA entrará em contato com as vencedoras para 
definir a data e o local de envio da premiação.  
 
 



                                            

 
 
 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos serão decididos por Comissão Julgadora composta pela 

Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA. A decisão da Comissão 

Julgadora é soberana não sendo admitido recurso. 

8.2. Informações poderão ser adquiridas pelo e-mail 

comunicacao@sebraeprev.com.br ou pelo atendimento telefônico (61) 3327-

1226 (Assessoria de Comunicação).  

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2014 
SEBRAE PREVIDÊNCIA 
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