
 

REGULAMENTO DO V CONCURSO DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

 

1. ÂMBITO DO CONCURSO  

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

PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social é aberto às mulheres 

Participantes do Plano SEBRAEPREV. É vedada a participação de 

empregadas do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Para participar do concurso é 

necessário fazer o download do Aplicativo do Sebrae Previdência.  

Como baixar o aplicativo: 

1) Entre na loja virtual do seu sistema operacional: Android, Windows Phone  e 

IOS; 

2) Baixe o Aplicativo Sebraeprev; 

3) Instale o aplicativo; 

4) Clique no ícone do Sebraeprev; 

5) Acesse o aplicativo utilizando CPF e senha (a mesma senha de acesso à 

área restrita do portal SEBRAE PREVIDÊNCIA). 

2. DO TEMA 

2.1. O tema: Meu futuro na palma da minha mão.  

3. DO MATERIAL  

3.1. Uma foto onde esteja visível a Participante do Plano SEBRAEPREV 

segurando algum aparelho eletrônico com imagem que identifique  o Aplicativo 

do Sebrae Previdência, a foto faz referência ao tema do item 2.  

3.2. A Participante não pode concorrer com mais de uma foto.  

3.3. Ao enviar o material, a Participante deve encaminhar no corpo do e-mail 

seus contatos: nome completo, Patrocinadora (Sebrae/ABASE) e telefone.  

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 V 

Concurso Dia Internacional da Mulher.  

4.2. O prazo para o envio termina no dia 25 de março de 2016. 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 portal www.sebraeprevidencia.com.br, no dia 29 de março de 

2016.  

6.2. As fotos serão identificadas com o nome da Participante e Patrocinadora. 

Serão publicadas, no portal, por ordem alfabética dos nomes das Participantes 

que estiverem concorrendo ao concurso.  

 

6.3.  A votação terá a aplicação de um sistema de validação para distinguir 

seres humanos dos computadores. Para poder visualizar as fotos e 

posteriormente votar, será necessário que o usuário clique no botão indicado 

para carregar as fotos. Somente após o clique o usuário será reconhecido e a 

votação será liberada.  

  

6.4. Após o voto ser computado,  aparecerá uma mensagem de confirmação e 

retorno para a tela de votação.  

6.5. O voto não é por pessoa ou número de IP. Uma única pessoa pode votar 

inúmeras vezes.   

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

número de votos até o dia 30 de março. O sistema de votação ficará no ar até 

as 17h, horário de Brasília. Esse horário poderá sofrer alterações sem aviso 

prévio.  

6.7. O resultado oficial será divulgado no dia 31 de março.  

7. PREMIAÇÃO  

7.1. Prêmios 

1º lugar: 1 Tablet Samsung  

2º lugar: 1 Kit O Boticário 

3º lugar: 1 Kit O Boticário 

 



 

7.2. Os prêmios serão custeados por apoiadores do Instituto.  

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.  

8.2. Informações poderão ser adquiridas pelo e-mail 

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

1226 (Assessoria de Comunicação).  

Brasília, 26 de fevereiro de 2016 
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