Regulamento
Concurso em comemoração ao Dia do Jovem promovido pelo
Programa de Educação Financeira e Previdenciária das Entidades de
Previdência Complementar de Santa Catarina “A Escolha Certa”.
Para participar basta indicar um colega de trabalho que ainda não
possui plano de previdência e escrever uma mensagem sobre a
importância de se programar para o futuro.
1. Este concurso é aberto a todos os participantes aposentados e
ativos das Entidades abaixo:

2. Cada pessoa poderá participar indicando um colega de trabalho
que ainda não tem plano de previdência e escrevendo uma
mensagem.
A indicação e respectiva mensagem deverá ser enviada por meio do
site no endereço:
http://www.aescolhacerta.com.br/concurso-cultural/agente-dofuturo/
O conselho deverá ser escrito em língua portuguesa com, no
máximo, 250 caracteres contando os espaços.

3. A melhor mensagem de cada Entidade, constante no item 1,
ganharão dois ingressos para o Show do Lulu Santos que ocorrerá no
dia 20 de abril, às 21 horas, em Jurerê Internacional.
4. As mensagens serão selecionados pelas entidades constantes no
item 1 deste regulamento.
5. Serão automaticamente desclassificadas as mensagens e a
indicação do colega que não seguirem as características definidas
no item 2 deste regulamento e que não estiverem acompanhados da
identificação completa do(a) autor(a).
6. Os vencedores deste concurso declaram, desde já, que a
mensagem é de sua autoria e que a mesma não constitui plágio de
espécie alguma.
7. Os participantes deste concurso, vencedores ou não, autorizam,
desde já, o uso de seu nome, de sua mensagem e da sua imagem
em qualquer meio de comunicação utilizado pelo programa A
Escolha Certa e pelas Entidades participantes, com fins de
divulgação do concurso.
8. A participação na promoção implica na aceitação irrestrita deste
regulamento.
9. Após a divulgação do resultado do concurso, todas as mensagens,
inclusive as não selecionadas, poderão ser utilizadas em material de
divulgação do concurso.
10. O período de realização do concurso Agente do futuro será de
28 de março de 2018 a 16 de abril de 2018.
11. O resultado deste concurso será divulgado a partir do dia 17 de
abril de 2018 através de mensagem enviada aos participantes do
concurso no endereço de e-mail cadastrado na inscrição e no site
do Programa “A Escolha Certa” no endereço:
www.aescolhacerta.com.br.

