
 

REGULAMENTO DO VI CONCURSO DIA DOS PAIS 
 
1. ÂMBITO DO CONCURSO  

1.1. O VI Concurso Dia dos Pais, promovido pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA - 
Instituto SEBRAE de Seguridade Social, é aberto aos Participantes do sexo 
masculino do Plano SEBRAEPREV. É vedada a participação de empregados 
do Instituto. O “VI Concurso do Dia dos Pais” é uma ação do Planejar – 
Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBARE 
PREVIDÊNCIA. 
 
2. DO TEMA 
 
2.1. O tema: “Pai hoje, amanhã e sempre: nossa história, nosso planejamento” 
 
3. DO MATERIAL  

3.1. Uma foto do Participante do Plano SEBRAEPREV acompanhado de seu 
pai e/ou filho (a).  

3.2. Um depoimento sobre a história do Participante com o seu pai e/ou filho 
(a).  

3.3. Ao enviar o material, o Participante deve encaminhar no corpo do e-mail 
seus contatos: nome completo, Patrocinadora (Sebrae/ABASE)  e telefone.  

3.4. Não serão aceitas fotos ou textos que não sejam originais, ou seja, 
considerados plágio. 

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 VI 
Concurso Dia dos Pais. 

4.2. O prazo para o envio termina no dia 08 de agosto de 2016. OParticipante 
só estará concorrendo após confirmação de recebimento do material, por parte 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

5. DO DIREITO DE USO 

5.1. O envio do material constante no item 3 deste Regulamento autoriza o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA a utilizá-lo, por tempo indeterminado, em todos os 
seus canais de comunicação. 
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6. DO SORTEIO E RESULTADO 

6.1. Todas as fotos e textos, desde que obedeçam às regras deste 
Regulamento, serão divulgados no portal (www.sebraeprevidencia.com.br), na 
página do Instituto no Facebook (www.facebook.com/sebraeprevidencia) e 
demais meios de comunicação utilizados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.  

6.2. A divulgação do material terá, apenas, o propósito de prestar homenagem 
aos pais, sendo a sua publicação após confirmação de recebimento pela 
Comunicação do Instituto.   

6.3. As fotos serão identificadas com o nome do Participante e Patrocinadora. 
Serão publicadas, no portal e no Facebook, por ordem de recebimento.  
 
6.4. A escolha dos 3 (três) primeiros colocados será realizada via sorteio 
eletrônico,  por meio do site www.random.org. Serão inseridos no referido site 
os nomes dos Participantes, por ordem alfabética, que enviarem o material de 
acordo com o item 3 deste Regulamento. O sistema sorteará os três primeiros 
colocados. 
 
6.5. O sorteio será realizado no dia 11 de agosto de 2016. O resultado oficial 
será divulgado no dia 12 de agosto.  
 
6.6. 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.  
 

7. PREMIAÇÃO  

7.1.Prêmio 
• 1º lugar: Cafeteira Nespresso 
• 2º lugar: Relógio Personalizado 
• 3º lugar: Livro “O Melhor Vem Depois” 

 
7.2. O SEBRAE PREVIDÊNCIA entrará em contato com os vencedores para 
definir a data e o local para 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. 
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8.2.Informações poderão ser adquiridas pelo e-mail 
comunicacao@sebraeprev.com.br ou pelo atendimento telefônico (61) 3327-
1226 (Comunicação).  

Brasília, 28 de junho de 2016 
SEBRAE PREVIDÊNCIA 
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