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REGULAMENTO CONCURSO: PLANO 1 CRESCENDO COM A SUA EMPRESA 
 

 
1. O presente concurso é uma realização da Plano 1 Consultoria Júnior Inscrita sob o CNPJ 
05.129.832/0001-26. 
 
2. O presente instrumento apresenta as regras do Concurso Plano 1 Crescendo com a sua 
Empresa.  
 
3. O presente concurso possui abrangência nos municípios do Vale do Rio dos Sinos. 
  
 
4. Objetivo 
4.1 O concurso Plano 1 Crescendo com a sua Empresa tem por objetivo ampliar seu atendimento 
ao maior número possível de Micro e Pequenas empresas da região do Vale dos Sinos e também 
contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo na região. 
 
5. Período de participação 
5.1. Serão aceitas as inscrições feitas até o dia 26 de agosto de 2016.  
5.2 Serão válidas apenas as inscrições feitas através do preenchimento do formulário. 
 
6. Da Inscrição 
6.1. A inscrição deverá ser feita a partir do preenchimento de um formulário disponível no site da 
Plano 1 Consultoria Júnior, através do link. 
6.2. O formulário deverá ser preenchido e enviado para o e-mail: plano1@feevale.br 
6.3. A inscrição também poderá ser realizada diretamente na sala da Plano 1 Consultoria Júnior, 
localizada na ERS 239, 2755, sala 211, 2º andar Centro de Convivência do Campus II, de 
segundas-feiras a sextas-feiras, das 14h30min às 19h. 
 
7. Critérios de Participação  
7.1. Podem participar do presente concurso toda e qualquer micro e pequena empresa que possui 
CNPJ registrado;  
7.2. O responsável pela inscrição, obrigatoriamente deverá ser o representante legal ou um dos 
diretores da empresa;  
7.3. O formulário de inscrição deverá ser preenchido corretamente com todos os dados 
solicitados, bem como constando a resposta para a pergunta: Por que a sua empresa merece 
receber uma consultoria gratuita da Plano1? 
7.4. Os formulários de inscrição deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido neste 
regulamento;  
7.5. Serão aceitos formulários preenchidos a punho ou digitalizados;  
7.6. Cada empresa poderá participar com um único formulário. 
 
8. Premiação  
8.1. Todos os formulários que atenderem aos critérios de participarão do processo seletivo que 
terá seu resultado divulgado até o mês de outubro na página do Facebook da Plano1. 
8.2.  A empresa vencedora receberá como prêmio um diagnóstico organizacional completo e mais 
32 horas de consultoria nas diversas áreas de gestão sem custo. 
8.3. O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro em nenhuma hipótese. 
8.4. O prêmio não poderá ser transferido para outra empresa em nenhuma hipótese. 
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9. Critério de escolha  
9.1. A empresa julgada como tendo a melhor resposta pela diretoria da Plano 1 será contemplada. 

 
 

10. Da Desclassificação 
10.1. Os formulários que não estiverem corretamente preenchidos, e/ou sem a resposta à 
pergunta, serão desclassificados;  
10.2. Os formulários que apresentarem informações duplicadas, como nome da empresa, ou 
CNPJ igual, terão somente a primeira via considerada;  
10.3. Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras 
estabelecidas neste regulamento. 
 
11. Divulgação do resultado:  
11.1. O resultado será divulgado na página do Facebook da Plano 1 Consultoria Júnior; 
11.2. Serão feitos contatos por telefone e por e-mail para informar a empresa; 
11.3. O prêmio será entregue em data a ser agendada na sala da Plano1 Consultoria Júnior, após 
a divulgação do resultado. 
 
12. Utilização do Prêmio:  
12.1. A empresa sorteada terá um prazo de 7 dias úteis após o agendamentos para comparecer 
até a Plano 1 Consultoria Júnior, para uma reunião formal e comprovação dos dados fornecidos 
no formulário de inscrição e dar início ao diagnóstico; 
12.2. Se a empresa não se apresentar durante o prazo estipulado e não apresentar nenhuma 
justificativa para tal, a premiação será anulada e próxima empresa classificada será contemplada.  
 
13. Disposições Finais  
13.1. A entidade promotora do concurso, Plano 1 Consultoria Júnior, não se responsabiliza por 
quaisquer dados informados no formulário de inscrição;  
13.2. Cada empresa poderá concorrer com apenas um formulário, caso sejam entregues mais de 
1 (um formulário), a primeira via entregue pela empresa será considerada e as demais 
descartadas;  
13.3. Os formulários não serão devolvidos aos participantes;  
13.4. Ao se inscrever nesse concurso, os participantes vencedores ou não, autorizam previamente 
o uso de sua resposta e de sua imagem ou voz em qualquer meio e/ou veículo de comunicação, 
bem como em qualquer tipo de peça gráfica; 
13.5. A participação neste concurso implica a concordância com os termos do presente 
regulamento; 
13.6. O participante declara que é autor da resposta e responsável pela empresa inscrita, 
respondendo no âmbito penal e civil por esta informação, isentando a entidade promotora de 
qualquer responsabilidade sobre os dados da empresa inscrita; 
13.7. Todas as dúvidas e/ou questões surgidas do presente concurso serão solucionadas pelos 
seus respectivos organizadores, considerando sempre as normas de proteção ao consumidor em 
vigor. 
 

Plano1 Consultoria Júnior 
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