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REGULAMENTO

1. De acordo com o Art 30, do Decreto nº 70.951-72, o presente Regulamento, versa

acerca de concurso de caráter exclusivamente recreativo, sem qualquer modalidade
de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem,
direito ou serviço, que será realizado pela FIEMA, com sede na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, Retorno da Cohama,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.299.713/0001-84.
1.1
Poderão participar do concurso alunos do SESI DR/MA e SENAI DR/MA, da
capital e interior do Estado, regularmente matriculados, e estagiários ativos do IELNR/MA. Se menores, devidamente autorizados pelos pais ou por seus responsáveis
legais, sendo que o prêmio será entregue ao responsável.

2. DO CONCURSO

Ação: Produzir foto que contenha a frase “#indústriatôchegando” ou sua variação sem
acentos “#industriatochegando” e publicar em seu perfil pessoal no Facebook, em
caráter público, marcando o Sistema FIEMA (@sistemafiema) e pedindo que seus
amigos compartilhem o post. O aluno ou estagiário do IEL que obtiver o maior número
de compartilhamentos do seu post vencerá o concurso.
2.1 O Concurso será realizado no período entre 25/05/2017 a 05/06/2017, da seguinte
forma:
2.1.1 O concurso será divulgado por meio de cartazes nas unidades do SESI DR-MA e
SENAI DR-MA, por meio de anúncio eletrônico a ser encaminhado aos estagiários do
IEL e pelas redes sociais do IEL e do Sistema Fiema.
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2.1.2 Os interessados, dentro do prazo previsto neste regulamento para realização do
concurso, deverão acessar o site http://www.fiema.org.br e cumprir a etapa de
participação descrita na página citada acima.
2.1.3 A participação no concurso será validada com o cumprimento de alguns
requisitos, sendo estes:
2.1.3.1 Todos os candidatos deverão utilizar seus perfis próprios no Facebook, válidos
para publicação da foto.
2.1.3.2 Para a publicação da foto deverá ser utilizada apenas a rede social Facebook.
2.1.3.3 A postagem deverá conter na descrição a hashtag “#industriatochegando” ou
“#indústriatôchegando” e a citação “@sistemafiema”.
2.1.4 O Sistema FIEMA não se responsabilizará pela autenticidade das imagens
utilizadas pelo participante ou pelo fornecimento de informações incorretas,
imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a participação no concurso. A
informação de dados falsos ou fotos impróprias implicará em automática eliminação.
2.1.5 Somente serão aceitas participações feitas segundo as condições aqui
estabelecidas.

3. DAS FOTOS
3.1 Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das fotos
publicadas em suas redes sociais e que estas não constituem plágio ou qualquer outra
forma de apropriação autoral vedada por lei, assumindo inteira responsabilidade por
eventuais reproduções de trabalhos de terceiros.
3.2 Serão desclassificadas pelo mediador deste Concurso, as fotos que, contiverem
referências à pedofilia, incitação à violência ou crime, forem discriminatórias,
conterem palavras de baixo calão ou contrárias ao estabelecido em lei.
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4. DA SELEÇÃO DOS VENCEDORES
4.1. O nome do vencedor do concurso será divulgado no dia 06/06/2017, nos perfis
oficiais do Sistema FIEMA das redes sociais Facebook e Instagram,
https://www.facebook.com/sistemafiema/ e @sistemafiema e @ielmaranhao.
4.2. O Sistema FIEMA entrará em contato com o(s) vencedor(es) via o perfil utilizado
pelo vencedor e na própria escola/unidade da entidade na qual ele estuda ou estagia
para a publicação da foto, até cinco dias após o anúncio do(s) vencedor(es).
4.3 As fotos dos participantes poderão ser publicadas e divulgadas nos perfis oficiais
do Sistema FIEMA, nas redes sociais Facebook e Instagram e site www.fiema.org.br.
4.4 Em caso de empate, será considerado vencedor o aluno/estagiário que primeiro
publicou a foto.

5. DA PREMIAÇÃO

5.1 Os vencedor será premiado da seguinte forma:
5.1.1 O AUTOR DA FOTO mais compartilhada ganhará um notebook – com as seguintes
características:
- Processador com suporte a arquitetura x64 bits de 4ª geração ou superior, 2,6 Ghz ou
superior, com 2 núcleos e 4 threads ou superior, de 3 MB cache ou superior compatível
com todos os itens abaixo:
MEMÓRIA
- Mínimo de 4 GB MEMÓRIA RAM ou Superior;
- DDR3 PC3-10600 ou superior.
CONECTIVIDADE
- Interface cabeada integrada Ethernet 10/100/1000 UTP, com suporte a full duplex,
autosensing;
- Interface wireless integrada de dupla banda (Dual-Band);
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- Interface Bluetooth 2.1 ou superior integrada;
MONITOR/TELA
- De LED;
- Tamanho mínimo 14" e no máximo 15,6".
WEBCAM
- Integrada com resolução HD de 720p.
ARMAZENAMENTO
- Disco Rígido Padrão SATA II, ou superior, com capacidade de armazenamento mínima
de 500 GB (Gigabytes) ou Superior.
CD/DVD
- Unidade leitora e gravadora interna de CD/DVD.
TECLADO
- Padrão ABNT 2.
MOUSE
- Mouse do tipo Touch Pad, com Zona Scroll.
ALIMENTAÇÃO
- Fonte automática com tensão de entrada de ±100/127 a ±208/220 VAC.
BATERIA
- Deverá ser de Li-Ion, de no mínimo 06 (seis) células e autonomia de no mínimo 3
horas.
5.1.4 O prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser trocado ou convertido em
dinheiro.
5.1.5 Na eventualidade do vencedor, por algum motivo, não poder ser contatado, ou
se contatado, não se manifestarem até 30 (trinta) dias após a comunicação do Sistema
FIEMA, perderá o direito à premiação e o participante com votação subsequente será
o substituto, sendo tal informação veiculada no site institucional e perfis de rede
social.
5.1.6 A premiação acontecerá em dia, data e hora a combinar, em até 15 dias após a
divulgação do vencedor.
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5.1.6 DA PREMIAÇÃO EXTRA

- A unidade (escola do SESI e SENAI ou IEL) em que o aluno vencedor estuda ou estagia,
também será premiada com um microcomputador.
Especificações Técnicas:
PROCESSADOR
- Processador com suporte a arquitetura x64 bits de 4a geração ou superior, 2,6 Ghz ou
superior, com 2 núcleos e 4 threads ou superior, de 3 MB cache ou superior compatível
com todos os itens abaixo:
MEMÓRIA
-

Mínimo de 4 GB MEMÓRIA RAM ou superior;
DDR3 PC3-10600 ou superior;

VIDEO
-

Suporta a resolução de vídeo 1920x1440;

CONECTIVIDADE
-

Padrão Ethernet 10/100/1000 UTP, com suporte a full duplex, autosensing;

ARMAZENAMENTO
-

Disco Rígido Padrão SATA II, ou superior, com capacidade de armazenamento mínima
de 500 GB (Gigabytes) ou Superior;
CD/DVD
-

Unidade leitora e gravadora interna de CD/DVD;

USB
-

2 (duas) portas frontais e 4 traseiras USB 2.0 ou superior, sendo vedado o uso de
adaptadores externos;
TECLADO
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-

Padrão ABNT 2;

MOUSE
-

Mouse de 2 botões com roda, ambidestro (simétrico);

SOM
-

Alto-falantes estéreo integrados com amplificadores internos de alta eficiência;

MONITOR
-

Tipo LED;
19 polegadas ou superior;
Widescreen, Colorido e Plug and Play;
- Deve compatível com a resolução de video;
-

Controles digitais: brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento
horizontal;
- Com controle OSD para configuração do monitor;
- Anti-reflexivo e Anti-estático;
ALIMENTAÇÃO
- Fonte automática com tensão de entrada de ±100/127 a ±208/220 VAC, de 60hz, sem
o uso de conversores ou transformadores externos;

CERTIFICAÇÃO
-

Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo
Inmetro;
- Comprovar através de impresso do site www.epeat.net que o equipamento está em
conformidade com a norma EPEAT, nas categorias GOLD para todas as suas
configurações, sem exceções, garantindo que o equipamento segue normas
internacionais para consumo de energia e ambientais;
PERIFERICOS
-

O gabinete, monitor, teclado e mouse devem do mesmo fabricante do objeto
ofertado. Será aceito fabricação em regime de OEM (Original Equipment
Manufacturer), onde a marca do objeto ofertado deve está visivelmente impressa nos
periféricos (gabinete, monitor, teclado e mouse), sendo vedado o uso de adesivos;
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6.1 Os participantes do concurso, incluindo o vencedor, assumem total e exclusiva
responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros
que se sintam prejudicados por suas participações no concurso.
6.2 O vencedor autoriza, desde já, a veiculação de seu nome e imagem, sem limitação
de espécie alguma, para utilização no site do Sistema FIEMA, bem como em fotos,
cartazes, filmes, spots e em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a
divulgação da conquista do prêmio e redes sociais.
6.3 Havendo interrupção ou suspensão do concurso ou da publicação do ganhador no
devido a problemas de acesso à internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção,
queda de energia, falhas de software ou hardware, problemas com os servidores ou
provedores do internauta ou da empresa promotora, por decisão do site da FIEMA ou
em razão de caso fortuito ou força maior, não será devida qualquer indenização ou
compensação aos participantes do concurso e/ou aos eventuais terceiros
prejudicados. O site do Sistema FIEMA envidará os melhores esforços para dar
prosseguimento ao concurso para a regularização do sistema, resguardando-se, no
entanto, a possibilidade de cancelamento definitivo na hipótese em que haja total
impossibilidade de recuperação de dados.
Nessa hipótese, os participantes serão avisados por e-mail e não será cabível, da
mesma forma, compensação e/ou indenização de qualquer espécie.
6.4 O site do FIEMA a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, se julgar necessário,
poderá alterar as regras constantes deste regulamento, mediante comunicação pública
de tais mudanças no site http://www.fiema.org.br.
6.5 A simples participação neste concurso implica na total concordância com o
presente Regulamento, que encontra-se no site: www.fiema.org.br.
6.6 Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de São Luís Capital do Estado do
Maranhão, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas do presente
Regulamento deste Concurso.

Albertino Leal Filho
Superintendente da FIEMA
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