
 

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

1.1. O VII Concurso Dia dos Pais, promovido pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA - 
Instituto SEBRAE de Seguridade Social é aberto aos pais Participantes do 
Plano SEBRAEPREV, desde que sejam pais. É vedada a participação de 
empregados 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: Sou pai, sou mais Sebraeprev.  

3. DO MATERIAL 

3.1. Uma foto com o(s) filho(s) onde esteja visível o Participante do Plano 
SEBRAEPREV segurando algum aparelho eletrônico com imagem que 
identifique o Aplicativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.  

3.2. O Participante não poderá concorrer com mais deuma foto. 

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

4. DO ENVIO 

4.1. O envio do material constante no item 3 deverá ser feito por meio do 
endereço eletrônico comunicacao@sebraeprev.com.br, com o assunto VII 
Concurso Dia dos Pais.  

4.2. O prazo para o enviotermina no dia 14 de agosto de 2017. OParticipante 
só estará concorrendo após confirmação de recebimento do material, por parte 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

http://www.sebraeprev.com.br/novo/index.php
mailto:comunicacao@sebraeprev.com.br


 

 

5. DO DIREITO DE USO 

5.1. O envio do materialconstante 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. 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 dos participantes, por 
ordem alfabética, que enviarem o material descrito no item 3. O sistema 
liberará uma lista classificatória e serão considerados os 3 (três) primeiros 
nomes.  

6.2 O sorteio será realizado no dia 16 de agosto de 2017. Essa data poderá 
sofrer alterações, sem aviso prévio.  

6.3. O resultado oficial será divulgado no portal sebraeprevidencia.com.br,  
dia 17 de agosto.  

7. PREMIAÇÃO  

7.1. De acordo com o item 6.1, os 3 (três) primeiros colocadas serão 
premiados, cada um, com um Kit de bolsa de academia e garrafa.   
 
7.2. O SEBRAE PREVIDÊNCIA entrará em contato com os vencedores 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. 
 
 
DIRETORIA EXECUTIVA 
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