
REGULAMENTO DO VI CONCURSO 
 

VIDA DE APOSENTADO 
 

O Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, com sede no SEPN 515, bloco 
C, loja 32, 1º andar, Brasília/DF, torna público, entre os participantes Assistidos do Plano 
SEBRAEPREV, o “VI Concurso Vida de Aposentado”, uma ação do Planejar – Programa de 
Educação Financeira e Previdenciária.  
 
DO OBJETIVO: 
 
Artigo 1º - O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições do “VI Concurso 
Vida de Aposentado”.  
 
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, por 
ocasião da solenidade realizada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – ABRAPP, em São Paulo, no dia 26 de janeiro de 2016.  
 
DAS CONDIÇÕES: 
 
Artigo 3º - Poderá participar do “VI Concurso Vida de Aposentado” o participante Assistido pelo 
Plano de Benefícios SEBRAEPREV que ainda não tenha sido homenageado na solenidade da 
ABRAPP.  
 
Parágrafo único: O participante deverá estar em plenas condições de saúde para deslocamento 
aéreo e/ou terrestre.  
 
Artigo 4º - Para participar do concurso, o Assistido deverá enviar uma foto sobre o tema: “Por 
onde você anda ”.  
 
§1º: A foto deverá ser enviada para o  endereço eletrônico comunicacao@sebraeprev.com.br . 
 
§2º: O prazo para recebimento das fotos será até o dia 07 de janeiro de 2016.   
 
§3º: Será realizado sorteio entre os Assistidos que enviarem a foto de acordo com o caput 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 a referida foto. O sistema liberará uma lista classificatória.  
 
§1º: O sorteio será realizado no dia 08 de janeiro de 2016.  
 
§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 por meio do portal da Entidade.  
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DA PREMIAÇÃO: 
 
Artigo 6º - Uma viagem, com acompanhante maior de 18 anos, com destino à cidade de São 
Paulo. 
 
Parágrafo único: A premiação inclui as passagens aéreas de ida e volta, em classe econômica, 
da cidade de origem ao destino, traslados e demais deslocamentos, hospedagem, alimentação, 
e seguro viagem.  
 
DAS OBRIGAÇÕES: 
 
Artigo 7º - O contemplado representará o SEBRAE PREVIDÊNCIA no evento realizado pela 
ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, no dia 
26 de janeiro de 2016, em São Paulo.  
 
Parágrafo único: Os participantes Assistidos do concurso transferem ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
sem ônus e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais relacionados às 
fotos enviadas, 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.  
 
DO RESULTADO: 
 
Artigo 8º - O nome do vencedor será divulgado no dia 08 de janeiro de 2016, no Portal do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA www.sebraeprevidencia.com.br. 
 
Parágrafo único: O vencedor será comunicado por meio 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 adicionais podem 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. 
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