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CONCURSO DE DESENHO: SER CRIANÇA É BOM! 

1- O Concurso Cultural será promovido pelo Grupo COMTRAFO no período de 06 
de setembro a 24 de dezembro de 2018. 

2- Poderão participar, todas as crianças entre 4 a 12 anos, filhos de colaborador 
integrante de quaisquer uma das empresas do Grupo COMTRAFO. 

3- Para participar a criança deverá enviar o seu desenho por intermédio de seu 
responsável maior de 18 anos, até o dia 18 de setembro, atendendo imposição 
do item 2.  

4- Os desenhos deverão ser entregues pessoalmente no departamento pessoal da 
unidade do colaborador responsável pela criança 

5- Não serão aceitos desenhos após a data estipulada no item 3, em qualquer 
hipótese. 

6- Todos os desenhos serão publicados e disponibilizados para votação no dia 24 
de setembro de 2018. 

7- Os votos (curtidas) serão contabilizados entre o período de 24 de setembro a 06 
de dezembro de 2018. 

8- Votos (curtidas) aplicados antes de 24 de setembro de 2018 e após 06 de 
dezembro de 2018 não serão contabilizados para fins de premiação. 

9- O desenho deverá ser elaborado pela criança abordando o tema “Qual é a 
melhor coisa de ser criança?” 

10- Os inscritos declaram, desde já, que as crianças sejam os legítimos autores dos 
desenhos encaminhadas ao Grupo COMTRAFO e que os mesmos não contenham 
cenas de nudez, violência, gestos obscenos, ou que fizerem referências 
desonrosas a pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer outras protegidas por 
direitos autorais, que não constituem plágio de qualquer espécie, garantindo 
ainda o ineditismo destas, incluindo, sem limitação, responsabilizando-se por 
eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer 
pessoa, por deveres de sigilo e proteção à propriedade intelectual, direito 
autoral e/ou qualquer outro bem legalmente protegido, e isentando o Grupo 
COMTRAFO de qualquer responsabilidade, reclamação ou demanda proposta 
em juízo ou fora dele com relação aos trabalhos, direitos, aspectos e/ou 
situações, inclusive indenizando-os caso venham sofrer qualquer prejuízo ou 
dano em virtude do disposto neste parágrafo.  

11- Cada criança poderá participar com 1(um) desenho, sendo premiados os 3 
desenhos com maior pontuação de cada categoria, divididas da seguinte forma: 

a. Categoria 1: 4 a 6 anos 
b. Categoria 2: 7 a 9 anos 
c. Categoria 3: 10 a 12 anos 

12- Da pontuação: 

A pontuação será obtida através da composição de avaliação, integrada pelo público 
geral e a comissão de avaliação técnica, da seguinte forma: 
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a. Curtidas: serão auferidas através da mídia social Facebook, pelo público 
geral e terão peso 0,2; 

b. Comissão técnica: avaliará cada desenho podendo atribuir nota ente 1 e 
100, tendo peso 0,8; 

c. A soma das notas obtidas de acordo com os itens 13.a e 13.b resultarão 
na nota oficial a qual será considerada para premiação; 

d. Em caso de empate, a comissão técnica reavaliará os desenhos 
empatados, elegendo o melhor desenho de acordo com análise técnica. 

13- Da comissão técnica: 

A comissão técnica será constituída por 3 integrantes, profissionais nas áreas 
jurídica, educação infantil e psicologia: 

a. Ana Beatriz Serafim de Souza – Auxiliar Jurídico 
b. Ana Carolina Vendramini – Psicóloga 
c. Vera Lúcia Martins – Educadora (Educação Artística) 

14- Da premiação: 

Serão premiados os 3 desenhos com maior nota em cada categoria: 

a. Categoria 1:  
• 1º Lugar: 1 (uma) bicicleta aro 16 
• 2º Lugar: 1 (um) Jogo Educativo Play Doh Dentista 
• 3º Lugar: 1 (um) Quebra-cabeça 60 Peças 

b. Categoria 2:  
• 1º Lugar: 1 (uma) bicicleta aro 20 
• 2º Lugar: 1 (um) Jogo de Tabuleiro Banco Imobiliário 
• 3º Lugar: 1(um) Quebra-cabeça 200 Peças 

c. Categoria 3:  
• 1º Lugar: 1 (uma) bicicleta aro 26 
• 2º Lugar: 1 (um) Jogo de Tabuleiro Scotland Yard 
• 3º Lugar: 1 (um) Quebra-cabeça 500 peças 

d. A entrega dos prêmios ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2018, na 
unidade Eletrotrafo mais próxima do endereço do premiado, ou 
conforme acordado; 

e. Ao final do concurso serão sorteados prêmios surpresa para as crianças 
não premiadas. 

15- Os dados cadastrais deverão ser obrigatoriamente preenchidos sob pena de 
desclassificação, através dos seguintes meios de participação: 

a. No formulário disponível no site: www.eletrotrafo.com.br/concurso-
cultural 

b. Na folha de desenho A4 
16- Não terão validade os desenhos que não atendam as condições estabelecidas no 

Regulamento deste Concurso, ou que não se adequem ao tema proposto. 
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17- Os desenhos serão publicados em galerias no Facebook, agrupados em álbuns, 
de acordo com a respectiva categoria e disponibilizados para votação na 
Fanpage: facebook.com/grcomtrafo 

18- Os desenhos poderão ser compartilhados em redes sociais, entretanto serão 
contabilizadas apenas as curtidas realizadas no post original na página 
especificada no ítem 17. 

19- Os resultados serão divulgados a partir do dia 10 de dezembro de 2018, através 
das redes sociais e do site oficial: www.eletrotrafo.com.br/concurso-cultural, e 
comunicado direto aos vencedores através dos dados informados nos 
formulários. 

20- Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste regulamento, o 
responsável pela criança manifesta sua total e irrestrita concordância ao Grupo 
COMTRAFO sobre todos os direitos de expor, publicar, reproduzir, no todo ou 
em parte, armazenar e/ou de qualquer forma dele se utilizar dos desenhos 
vencedores, assim como sua imagem e da criança, sem qualquer ônus ou 
encargo, em caráter gratuito, podendo tais direitos serem exercidos, inclusive, 
mas sem limitação, por meio de fotos, cartazes, e em qualquer tipo de mídia, 
inclusive as que venham a ser criadas no futuro, e peças promocionais, inclusive 
na internet para a ampla divulgação dos desenhos vencedores deste Concurso 
e/ou de seu desenvolvimento posterior. 

21- A participação neste Concurso Cultural não gerará ao Participante e/ou 
contemplado qualquer direito ou vantagem não expressamente previstos neste 
regulamento. 
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