
REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL CONHECENDO O HE  

1. DO CONCURSO 

1.1              O concurso cultural “CONHECENDO O HE”, doravante denominado 
simplesmente “CONCURSO”, tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, 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, não estando 
vinculada à aquisição de qualquer bem, serviço ou direito. A participação neste 
CONCURSO não implica em qualquer ônus, de qualquer natureza para os participantes 
inscritos e para o participante premiado ao final do CONCURSO.  

2. ORGANIZADOR 

2.1              Este CONCURSO é organizado pelo HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PELOTAS – HE-UFPEL inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0023-59, 
empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério 
da Educação, com sede na Rua Professor Doutor Araújo, 538, bairro Centro, CEP 96020-
360, doravante denominado “ORGANIZADOR”. 

3. PARTICIPANTES  

3.1              Podem participar deste CONCURSO pessoas físicas, residentes e domiciliadas 
no Brasil, com no mínimo 14 (quatorze) anos de idade, excluídos empregados, 
servidores e trabalhadores, inclusive os terceirizados, do ORGANIZADOR. Além destas, 
não podem participar deste CONCURSO qualquer pessoa ou funcionário de organização 
que esteja, direta ou indiretamente, envolvida em qualquer aspecto deste CONCURSO. 

4. MECÂNICA DO CONCURSO 

4.1              O presente CONCURSO irá premiar o participante autor da frase que 
demonstre de forma mais clara o papel do Hospital Escola da UFPel na comunidade de 
Pelotas e região, a ser divulgada no dia 30 de junho de 2022. A frase deverá conter 
necessariamente as siglas ou nomes completos do HE UFPEL e da EBSERH (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares). 

5. PARA PARTICIPAR 

5.1              Para participar os interessados deverão visitar o estande da Universidade 
Federal de Pelotas na Fenadoce (Feira Nacional do Doce) ou acessar os canais de 
comunicação do HE, do dia 9 ao dia 19 de junho de 2022. 

5.2              Nestes locais estará disponível um QR Code que direcionará para um 
formulário eletrônico, o qual deve ser preenchido na sua totalidade e feita a inclusão da 
frase. 

5.3              Todas as informações oferecidas pelos participantes ao ORGANIZADOR no 
ato de sua inscrição serão utilizadas de acordo com o estabelecido neste Regulamento. 

6. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONCURSO 

6.1              O CONCURSO tem início no dia 9 de junho de 2022, encerrando-se com a 
divulgação do vencedor no dia 30 de junho de 2022. O formulário pode ser preenchido, 



com a frase, até as 22h do dia 19 de junho de 2022, considerando-se o horário de Brasília 
– DF. 

7. PARTICIPAÇÃO  

7.1              O interessado em participar deste CONCURSO deverá: 

a)      Entrar no formulário direcionado via QR Code; 

b)      Enviar sua frase, completando todo formulário disponível; 

c)      Ler este Regulamento e aceitar as condições do CONCURSO, declarando e 
garantindo possuir capacidade jurídica para tanto, bem como de que todas as 
informações prestadas em razão de sua participação são verdadeiras. 

8. TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DAS INSCRIÇÕES 

8.1              O participante poderá inscrever-se no CONCURSO somente uma vez durante 
o período da promoção e concorrer com apenas 01 (uma) frase. Em ocorrendo a 
identificação de duas frases do mesmo autor, valerá a que tiver sido registrada primeiro. 

8.2              Estarão automaticamente desclassificadas as frases com o uso incorreto da 
língua portuguesa; as que fujam da temática descrita ou as que contenham palavras de 
baixo calão. As frases também não poderão conter palavras que incitem à violência, 
contrárias à moral e aos bons costumes, palavrões ou ofensas ao nome ou moral de 
qualquer pessoa. Não há obrigação do ORGANIZADOR em comunicar ou informar aos 
participantes desclassificados a sua retirada do CONCURSO. 

8.3              Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as frases que 
fizerem referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer outras 
protegidas por direitos autorais ou direitos de propriedade industrial ou intelectual. 

8.4              O ORGANIZADOR se reserva no direito de desclassificar as inscrições que não 
preencham os requisitos previstos nesta Cláusula 8 e em qualquer outra disposição 
deste Regulamento, independentemente de qualquer obrigação de comunicar os 
participantes a respeito desta desclassificação. 

8.5              O ORGANIZADOR, bem como a EBSERH e a UFPel, não poderão ser 
responsabilizados pelo conteúdo das frases, que serão de inteira responsabilidade dos 
participantes. 

8.6              Quando de sua inscrição no CONCURSO, os participantes manifestarão sua 
total e incondicional aceitação a todo o disposto neste Regulamento, bem como 
renunciarão a qualquer questionamento sobre os critérios de julgamento adotados. 

9. SELEÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS GANHADORES  

9.1              As frases inscritas serão julgadas sob o critério de criatividade, originalidade, 
correção gramatical e adequação ao tema, além da adequação ao presente 
Regulamento, e serão avaliadas em conformidade com o abaixo descrito: 

a)      Todas as frases enviadas até o dia 19 de junho de 2022 às 22h, que preencham o 
requisito descrito no item acima, serão analisadas por uma COMISSÃO JULGADORA 
composta por 5 (cinco) jurados selecionados pelo ORGANIZADOR; 



b)      As decisões do ORGANIZADOR acerca da administração deste CONCURSO e seleção 
do participante ganhador são definitivas e irrecorríveis; 

c)      O nome do participante ganhador deste CONCURSO será divulgado no website e 
nas redes sociais da instituição; 

d)      O participante ganhador também será comunicado por e-mail e deverá então 
combinar a retirada do prêmio; 

e)      Caso o participante ganhador não responda corretamente o e-mail no prazo de 10 
(dez) dias úteis, este será desclassificado, sendo premiado o participante subsequente, 
desde que preenchidos os requisitos constantes neste Regulamento. Neste caso, o 
contemplado subsequente será comunicado e deverá se submeter às mesmas regras 
deste Regulamento. 

f)      O prêmio não poderá ser trocado por dinheiro ou outro produto ou serviço ou 
transferido a outra pessoa. 

10. DA PREMIAÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS 

10.1          O participante ganhador deste CONCURSO fará jus ao seguinte prêmio: 01 
bicicleta Foxer Hammer Houston aro 26. 

10.2          O prêmio é pessoal e intransferível, sendo proibida a sua conversão em 
dinheiro. 

10.3          O prêmio será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus ao 
participante ganhador, apenas sendo necessária sua retirada no local combinado para 
tal. 

10.4          O participante ganhador, ao receber o prêmio do CONCURSO, concorda em 
assinar termo de recebimento e aceitá-lo sem direito a futuras reivindicações ao 
ORGANIZADOR, bem como também concorda em isentar o mesmo e/ou qualquer 
empresa envolvida no CONCURSO, suas companhias coligadas, subsidiárias e afiliadas, 
inclusive seus respectivos funcionários, representantes, prestadores de serviços e 
agentes ou qualquer outra pessoa ou organização envolvida diretamente ou 
indiretamente a este CONCURSO, de toda e qualquer demanda ou ação legal 
consequente de sua participação no CONCURSO ou recebimento e utilização de 
qualquer prêmio, com exceção daquelas relativas ao cumprimento, bom andamento e 
desfecho do CONCURSO. 

10.5          Caso o participante ganhador seja menor de idade, este será premiado com a 
entrega do prêmio em nome de seus pais ou responsáveis legais, que se responsabilizam 
pela utilização deste. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1          Todos os participantes deste Concurso declaram, desde já, serem de sua 
autoria as frases encaminhadas ao ORGANIZADOR e que estas não constituem plágio de 
espécie alguma, ao mesmo tempo em que cedem e transferem ao ORGANIZADOR, sem 
qualquer ônus para esta, e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos 
autorais sobre o referido trabalho, para qualquer tipo de utilização, publicação, 
reprodução por qualquer meio ou técnica, especialmente na divulgação do resultado, 
pelo máximo período permitido em lei. 



11.2          Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
Regulamento serão apreciadas e decididas por uma Comissão Julgadora do 
ORGANIZADOR. 

11.3          Em caso de fraude ou tentativa de fraude comprovada, o participante será 
automaticamente excluído do CONCURSO, independentemente do envio de qualquer 
notificação e, caso seja o ganhador, o prêmio será transferido para o próximo 
participante classificado dentro das condições válidas e previstas neste Regulamento. 
Para efeito dessa cláusula, considera-se fraude a participação através do cadastramento 
de informações incorretas ou falsas, a participação de funcionários, terceirizados ou 
outros que possuam relação profissional direta ou indireta com o ORGANIZADOR. 

11.4         O ORGANIZADOR também desqualificará inscrições múltiplas de uma mesma 
pessoa, bem como desqualificará aquele que se utilizar de quaisquer métodos para 
inscrever-se ou manipular o resultado do CONCURSO. 

11.5          Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do ORGANIZADOR, não 
for possível conduzir este CONCURSO conforme o planejado, poderá o ORGANIZADOR 
finalizá-lo antecipadamente, mediante aviso aos participantes. Caso o CONCURSO tenha 
seu término antecipado, o ORGANIZADOR deverá avisar ao público e aos participantes 
através dos mesmos meios utilizados para sua divulgação, explicando as razões que o 
levaram a tal decisão. 

11.9          Dúvidas e informações sobre este concurso poderão ser esclarecidas por meio 
do e-mail ucs.he-ufpel@ebserh.gov.br.  

11.9          Este CONCURSO, assim como seu regulamento, poderá ser alterado, a critério 
do ORGANIZADOR, mediante aviso no website institucional do HE. 

11.10      Uma cópia deste Regulamento, assim como a divulgação do ganhador do 
Concurso poderão ser obtidas no website institucional do HE. 

11.11      Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de Pelotas/RS para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste CONCURSO. 
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