
                                            

VI CONCURSO DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER 
REGULAMENTO 

1. ÂMBITO DO CONCURSO  

1.1. O VI Concurso Dia Internacional da Mulher, promovido pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, é aberto a 
Participantes do Plano SEBRAEPREV do sexo feminino. O concurso é uma 
ação do Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária. É 
vedada a participação de empregadas do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
2. DO TEMA 

2.1. O tema: Chegou a hora de revelar os meus superpoderes.  

3. DO MATERIAL  

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

SEBRAEPREV deve aparecer na foto.   

3.2. O depoimento é livre no que tange o número de caracteres. O propósito do 

texto é tornar conhecida um pouco da rotina da participante do Plano 

SEBRAEPREV (seus talentos dentro e fora do Sebrae, seus hobbies e/ou seu 

“lado B” ou empreendedor). 

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

3.4. Ao enviar o material descrito no item 3.1, a Participante precisa 

encaminhar no corpo do e-mail seus contatos (nome completo, Patrocinadora e 

telefone).  

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

de imagens ou textos 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 VI 

Concurso Dia Internacional da Mulher.  

4.2. O prazo para o envio termina no dia 28 de março de 2017. A Participante 

só estará concorrendo após confirmação de recebimento do material, por parte 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

 

mailto:comunicacao@sebraeprev.com.br


                                            

 

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, inclusive na página 

do Facebook, sempre com a Hashtag: #sousebraeprev.  

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

Patrocinadora. 

6. DO SORTEIO 

6.1  O sorteio será realizado na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio do 

site www.random.org. Serão inseridos no site os nomes das participantes, por 

ordem alfabética, que enviarem o material descrito no item 3.1. O sistema 

liberará uma lista classificatória e serão considerados os 3 (três) primeiros 

nomes.  

6.2 O sorteio será realizado no dia 30 de março de 2017. Essa data poderá 

sofrer alterações, sem aviso prévio.  

6.3. O resultado oficial será divulgado no portal sebraeprevidencia.com.br,  

dia 31 de março.  

7. PREMIAÇÃO  

7.1. De acordo com o item 6.1, as 3 (três) primeiras colocadas serão 
premiadas, cada uma, com um Kit O Boticário.   
 
7.2. 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.  Informações adicionais podem ser adquiridas pelos contatos: 
comunicacao@sebraeprev.com.br  ou (61) 3327-1226 (Comunicação). 
 
8.2. Os casos omissos serão avaliados e julgados pela Diretoria Executiva e 
pela área de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 
 
Nilton Cesar da Silva 
Diretor de Seguridade 
 
George Alberto C. G Mota 

http://www.random.org/
mailto:comunicacao@sebraeprev.com.br


                                            

Diretor de Administração e Investimentos 
Brasília, 16 de fevereiro de 2017 


