
REGULAMENTO  

“CONCURSO CULTURAL 46 ANOS DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL” 

 

1. DO CONCURSO CULTURAL 

1.1. O “Concurso Cultural 46 ANOS DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL” será 

realizado pelo Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro (SINAERJ), 

sediado na Av. Treze de Maio, 13 - 8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 

20003-900, adiante denominado “SINDICATO”, de acordo com as regras estabelecidas 

no presente Regulamento. 

1.2. O presente concurso tem caráter exclusivamente cultural, não subordinado a 

qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes 

ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, estando, 

portanto, de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso II da Lei 5.768/71, e no art. 30 

do Decreto 70.951/72. A participação neste concurso é voluntária e gratuita. 

 

2. PARTICIPANTES 

2.1. Podem participar deste concurso todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas 

no Estado do Rio de Janeiro, desde que sejam Administradores com registro no 

Conselho Regional de Administração ou estejam cursando o Ensino Superior em 

Administração. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. O concurso é de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte 

ou pagamento pelos concorrentes e em hipótese alguma, sua participação está 

condicionada a qualquer pagamento de preço, compra de produto ou prestação de 

serviço. 

3.1.1. A participação neste concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os 

itens deste Regulamento. 

3.2. O participante deverá escrever uma frase (slogan) criativa e original definindo o 

que é ser Administrador. 

3.2.2. A frase (slogan) deverá conter no máximo 250 caracteres. 

3.3. A frase (slogan) deverá ser enviada para o e-mail 

concurso@administradores.org.br; 

3.3.1 Junto à frase (slogan) o participante deverá enviar por e-mail seu nome completo, 

telefone, nome da empresa, cargo e número do registro no Conselho Regional de 

Administração no caso dos Administradores e nome da universidade, período e curso, 

no caso dos estudantes de Administração. 

3.4. Cada participante só poderá enviar uma frase (slogan). 

3.5. A Comissão Julgadora, indicada pelo SINDICATO, se encarregará de escolher 5 

frases (slogans), que posteriormente serão disponibilizadas para votação popular, sendo 

que a decisão da comissão é soberana e irrecorrível. 



3.6. Os participantes são os únicos responsáveis pelo ineditismo da frase (slogan), 

responsabilizando-se exclusivamente e respondendo por eventuais danos causados a 

terceiros. 

3.7. O inscrito fica ciente de que sua participação no citado concurso autoriza o 

SINDICATO a utilizar e divulgar sua imagem e frase (slogan) para fins institucionais 

e/ou promocionais em qualquer meio de veiculação e comunicação, no Brasil e exterior, 

não cabendo ao participante e nem àquele que o representa nenhum tipo de indenização 

ou pagamento pela utilização e uso da imagem, que ora são cedidos (direitos de imagem 

e autorais) ao SINDICATO, de forma gratuita e sem qualquer ônus. Fica esclarecido 

que dentre os meios de veiculação e comunicação supracitados, de forma 

exemplificativa, estão os seguintes determinados pelo SINDICATO, a seu único e 

exclusivo critério, por tempo indeterminado: site e blog do SINDICATO, Twitter, 

Orkut, Facebook e ainda quaisquer outros canais, tais como, materiais promocionais, 

revistas, jornais, mídias eletrônicas (rádio e TV) e demais/outras mídias. 

3.8. O participante fica ciente de que, ao disponibilizar a frase (slogan), este poderá se 

tornar acessível a todos os usuários da Internet, não sendo possível limitar ou restringir 

tal acesso. 

3.9. Para participantes menores de idade, o respectivo representante legal é o 

responsável por autorizar a utilização da frase (slogan) do referido menor pelo 

SINDICATO, podendo ser utilizado na forma e quando necessário para a divulgação e 

desenvolvimento do concurso, nos termos deste Regulamento. 

 

4. PRAZOS 

4.1. O envio das frases (slogans) deverá ser feito do dia 17/08/2011 até às 23h59 de 

31/08/2011. 

4.2. A votação será aberta ao público no dia 2 de setembro e será encerrada no dia 8 de 

setembro. 

4.3. Os nomes dos vencedores e suas respectivas frases (slogan) serão divulgados no dia 

9 de setembro, nos veículos de comunicação do SINDICATO. 

 

5. SELEÇÃO E VOTAÇÃO 

5.1. Frases (slogans) enviadas após a data determinada (31/08/2011) não estarão 

concorrendo a nenhum prêmio. 

5.2. Cinco frases (slogan) serão selecionadas pela Comissão Julgadora, indicada pelo 

SINDICATO, e colocadas para votação popular, através do blog administradores-

rj.blogspot.com, no período indicado no item 4.2 do presente regulamento. 

 

6. PREMIAÇÃO 

6.1. Serão premiadas as três frases (slogans) que receberem o maior número de votos. 

6.2. O primeiro lugar (frase mais votada) receberá um notebook; o segundo será 

contemplado com um tablet; e o terceiro colocado receberá um kit de Administração. 

Descrição dos Prêmios: 



Notebook: Acer Aspire AS5253-BZ602, Processador AMD Dual-Core E-350 1.60GHz, 

memória de 2GB, HD de 250GB, DVDRW SuperMulti Double Layer, leitor de cartões 

2 em 1 (SD/MMC), ATI Radeon HD6310, tela de 15.6, Windows 7 Home Premium 

64bit 

Tablet: Coby MID7016 Kyros, tela LCD Touchscreen de 7 polegadas (800x480) 16:9, 

processador Telechips TTC8902 800MHz, Wi-Fi 802.11b/g, memória interna de 4GB 

(slot para cartão de memória MicroSD de até 32gb), interface USB 2.0 de alta 

velocidade, HDMI tipo C (mini), entrada para fone de 3.5mm, bateria recarregável, 

Sistema Operacional Android 2.3 

Kit de Administração: livro “50 casos reais de Administração”, de Peter Drucker, uma 

camisa do SINAERJ, um porta-lápis, um cordão para crachá e um mouse pad. 

6.3. A divulgação dos ganhadores será feita nos veículos de comunicação do 

SINDICATO. 

6.4. Os ganhadores serão notificados pelo SINDICATO via e-mail e outros dados 

fornecidos. 

6.4. Os prêmios serão entregues aos ganhadores na sede administrativa do 

SINDICATO, no prazo de até 15 (quinze) dias após a publicação do vencedor. 

6.4.1. No dia da entrega dos prêmios será obrigatória a apresentação de documento que 

comprove a condição de Administrador (carteira profissional expedida pelo Conselho 

Regional de Administração) ou estudante de Administração (declaração da 

universidade). 

6.4.2. Caso não seja possível encontrar o ganhador com base nos dados fornecidos, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação do resultado, o participante 

ganhador será automaticamente desclassificado, hipótese em que será escolhido um 

novo ganhador pelo SINDICATO, e assim sucessivamente. 

6.5. O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro, nem poderá ser pleiteada a sua 

troca por outro produto ou serviço. 

5.10. Ao receber o prêmio, o contemplado o aceita incondicionalmente e exonera o 

SINDICATO e seus parceiros de qualquer responsabilidade ou obrigação futura, tais 

como defeitos ou problemas técnicos. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Este concurso é de cunho exclusivamente cultural, sem subordinação a qualquer 

modalidade de álea, pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou do 

vencedor do concurso à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, realizado 

com base no art. 3º, inciso II, da Lei 5.768/71 e art. 30 do Decreto 70.951/72. 

7.2. Ao inscrever-se para participar neste concurso, nos termos deste Regulamento, os 

participantes estarão automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo 

expresso e em caráter irrevogável e irretratável: 

7.2.1. O uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua voz e de 

imagem em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, bem como 

em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia e/ou 

peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, 



mala-direta e na Internet, para a ampla divulgação da conquista do prêmio e/ou da 

imagem vencedora. 

7.3. O uso, os direitos de expor, publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra 

forma de utilização da imagem enviada, em caráter gratuito e sem qualquer 

remuneração, ônus ou encargo, podendo referidos direitos serem exercidos pelos meios 

citados no item anterior, para a ampla divulgação da imagem vencedora, deste concurso 

e/ou de seu desenvolvimento posterior. 

7.3.1. Ainda, cedendo todos os direitos patrimoniais e morais relativamente à imagem. 

7.3.2. As autorizações descritas acima são concedidas em caráter de exclusividade e não 

significam, implicam ou resultam em qualquer obrigação de divulgação nem de 

pagamento por parte do SINDICATO, estando os vencedores cientes dessas condições. 

7.4. Ao inscrever-se para participar neste concurso, nos termos deste Regulamento, os 

participantes estarão ainda automaticamente: 

7.4.1. Assumindo plena e exclusiva responsabilidade pela frase (slogan) enviada, por 

sua titularidade, originalidade e por sua imagem, incluindo, sem limitação, 

responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de 

qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a 

quaisquer outros bens legalmente protegidos, eximindo o SINDICATO de qualquer 

responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. 

7.4.2. Conhecendo e aceitando expressamente que o SINDICATO não é responsável, 

nem poderá ser responsabilizado, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação 

neste concurso ou da eventual aceitação do prêmio. 

7.5. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou 

cancelado, a qualquer tempo e por qualquer motivo, sendo que, nesta situação, o 

SINDICATO comunicará os participantes através de seus e-mails indicados e ao 

público em geral, através do site www.administradores.org.br 

7.6. Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente concurso serão solucionadas 

pelo SINDICATO. Das decisões do SINDICATO não caberá nenhum tipo de recurso. 

Os casos omissos serão analisados pelo SINDICATO, sendo sua decisão soberana e 

irrecorrível. 

 


