
                                                      
                                                                     

 
REGULAMENTO DA 4ª CAMPANHA  

DIA DO PARTICIPANTE 
 

O Instituto SEBRAE de Seguridade Social – SEBRAE PREVIDÊNCIA, com sede 
no SEPN 515, bloco C, loja 32, 1º andar, Brasília/DF, no ano de 
comemoração do seu 15º Aniversário, torna público, entre os Participantes 
do Plano SEBRAEPREV, a “4ª Campanha do Dia do Participante”, uma ação 
do Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária.  
 
DO OBJETIVO 
 
Artigo 1: O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as 
condições da “4ª Campanha do Dia do Participante”.  
 
Artigo 2: Os objetivos da campanha são: registrar e comemorar o 15º 
aniversário do SEBRAE PREVIDÊNCIA e a 4ª edição do Dia do Participante; 
intensificar o relacionamento com os participantes; explorar a educação 
financeira e previdenciária, despertando cada vez mais o interesse dos 
participantes pelo tema e promover ações de comunicação que permitam 
maior interação entre o Instituto e os participantes, como a divulgação do 
Plano Família. 
 
DO TEMA  
 
Artigo 3: O que você espera do Sebrae Previdência nos próximos 15 anos?  
 
DAS CONDIÇÕES E ENVIO  
 
Artigo 4: Poderão participar da 4ª Campanha do Dia do Participante todos 
os Participantes do Plano SEBRAEPREV.  
 
Artigo 5: O Participante deverá responder à pergunta: O que você espera 
do Sebrae Previdência nos próximos 15 anos? A resposta poderá ser 
enviada em dois formatos (vídeo ou texto), a critério do Participante:  
 



                                                      
§1º: No caso de vídeo, o material poderá ser direcionado ao contato 
comunicacao@sebraeprev.com.br, ou pelo WhatsApp (61) 99871-2609. No 
caso de resposta em texto, apenas pelo e-mail da Comunicação.  
 
§2º: O prazo para recebimento dos vídeos ou textos, pela área de 
Comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, terminará no dia 28 de fevereiro 
de 2019. Essa data poderá sofrer alterações, sem aviso prévio. 
 
DO SORTEIO 
 
Artigo 6: Será realizado um sorteio eletrônico entre todos os Participantes 
que enviarem o material de acordo com o Artigo 5º deste Regulamento.  
 
Artigo 7: 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 a referida resposta. O 
sistema liberará uma lista classificatória.  
 
§1º: O sorteio será realizado no dia 04 de março de 2019. Essa data 
poderá sofrer alterações, sem aviso prévio.  
 
§2º: Caso o Participante sorteado e classificado em primeiro lugar não 
possa receber a premiação, o nome seguinte da lista classificatória será 
considerado o ganhador, e assim sucessivamente, se ocorrer outro 
impedimento.   
 
§3º: O SEBRAE PREVIDÊNCIA poderá prorrogar o prazo de validade do 
concurso a qualquer tempo, sendo os Participantes informados por meio 
do portal da Entidade.  
 
DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 8 - Conforme descrito no Artigo 7º, o primeiro nome da lista 
classificatória será contemplado com: 
 

a) 3 (três) diárias em hotel localizado em Brasilia DF; 
b) Passeio turístico; e 
c) Visita ao Sebrae Previdência.   
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§1º: A premiação dará direito ao Participante de levar um acompanhante, 
maior de 18 anos.  
 
§2º: Caso o Participante não resida em Brasília, as despesas de 
deslocamento serão de responsabilidade do SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
 
§3º: A data da premiação será definida entre o SEBRAE PREVIDÊNCIA e o 
Participante, sendo que o período, obrigatoriamente, deverá ser 
compreendido entre os meses de março e junho de 2019.  
 
 
DAS OBRIGAÇÕES: 
 
Artigo 9 - Os participantes da campanha transferem ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, sem ônus e em caráter definitivo, todos os direitos autorais 
relacionados ao material, podendo o Instituto utilizar os vídeos e os textos 
em todos os seus canais de comunicação.  
 
DO RESULTADO 
 
Artigo 10: O nome do Participante sorteado será divulgado no dia 04 de 
março 2019, no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Essa data poderá sofrer 
alterações, sem aviso prévio.  
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 11: Caso não ocorra a definição da data, por parte do Participante, 
dentro do período estabelecido previsto no Artigo 8 §3º, será presumida a 
desistência voluntária do contemplado ao prêmio e fica estabelecido que 
não haverá marcação de nova data. 
 
Artigo 12: Informações adicionais podem ser adquiridas pelos contatos: 
comunicacao@sebraeprev.com.br  ou (61) 3327-1226 (Comunicação). 
 
Artigo 13: Os casos omissos serão avaliados pela Diretoria Executiva.  
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Brasília, 08 de janeiro de 2018. 

 
Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 
 
Nilton Cesar da Silva 
Diretor de Seguridade 
 
Victor Roberto Hohl 
Diretor de Administração e Investimentos  


