
                                                                

VII CONCURSO 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 
REGULAMENTO 

 
1. ÂMBITO DO CONCURSO  
 
1.1. O VII Concurso Dia Internacional da Mulher, promovido pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social,é aberto às mulheres 
Participantes do Plano SEBRAEPREV. 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: “Histórias que inspiram”. 
 
3. DO MATERIAL 
 
3.1. Um vídeo respondendo à pergunta: O que te inspira a buscar uma vida 
com mais qualidade de vida e equilíbrio financeiro? Antes de responder à 
pergunta, é obrigatório iniciar o vídeo informando o nome completo e a 
Patrocinadora (Sebrae), ou informar por mensagem. 
 
3.2. Os vídeos devem ter, no máximo, 1 minuto de duração. O vídeo deverá ser 
gravado na horizontal (celular deitado). Qualquer material fora desse formato 
será desclassificado. 
 
3.3. Os vídeos devem respeitar o tema proposto. Aqueles que não se 
enquadrarem na temáticaserão desclassificados. 
 
3.4.Não serão aceitos vídeos com linguagem ofensiva, insultos, xingamentos e 
palavras de baixo calão. 
 
4. DO ENVIO 
 
4.1. O envio do vídeo poderá ser feito via WhatsApp, pelo número (61) 99871-
2609, ou pelo e-mail comunicacao@sebraeprev.com.br, a partir do dia 1º de 
março de 2018.  
 
4.2 O número de telefone (61) 99871-2609, disponibilizado para envio do 
material, não é um canal de relacionamento com o Participante, logo, 
dúvidas referentes ao concurso ou sobre o Plano SEBRAEPREV não serão 
respondidas por meio do referido WhatsApp. Dúvidas sobre o concurso 
poderão ser direcionadas ao e-mail: comunicacao@sebraeprev.com.br.  
 
4.3. O prazo para o enviotermina no dia 23 de março de 2018. AParticipante 
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 simples envio dos vídeos representará o reconhecimento e a aceitação 
das normas deste regulamento, significando também a autorização para sua 
publicação, uso e divulgação/reprodução pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, sem 
que isso implique qualquer tipo de remuneração ou compensação para seus 
autores.  
 
5.2. Todos os vídeos, desde que estejam de acordo com este Regulamento, 
poderão ser veiculados nos canais de comunicação do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, com identificação da participante e patrocinadora, por tempo 
indeterminado.  
 
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. O sistema 
liberará uma lista classificatória e serão considerados os 3 (três) primeiros 
nomes.  
 
6.2. O sorteio será realizado no dia 28 de março de 2018. Essa data poderá 
sofrer alterações, sem aviso prévio.  
 
6.3.O resultado oficial será divulgado no portal sebraeprevidencia.com.br, dia 
29 de março de 2018. 
 
7. PREMIAÇÃO  
 
7.1. De acordo com o item 6.1, as 3 (três) primeiras colocadas serão 
premiadas, cada uma, com um KitL'Occitane.  
 
7.2. A premiação será enviada aos Gestores do Plano SEBRAEPREV das 
Patrocinadoras das vencedoras.  
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. O SEBRAE PREVIDÊNCIA se reserva o direito de não aceitar a inscrição 
de vídeos que fujam ao propósito do concurso. 
 
8.2. Informações adicionais podem ser adquiridas pelos contatos: 
comunicacao@sebraeprev.com.br ou (61) 3327-1226 (Comunicação). 
 
8.3. Os casos omissos serão avaliados e julgados pela Diretoria Executiva e 
pela área de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
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Nilton Cesar da Silva                                   Adriano Roque Souza Suzarte 

   Diretor de Seguridade                              Diretor de Admin. e de Investimentos 
 
 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 

 
 

Brasília, 16 de fevereiro de 2018. 
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