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Regulamento da Campanha  
Do Dia do Bancário da APCEF/SP 

 
Bancário, nessa trajetória de lutas, o que ‘a vida lhe pede mais’? 

 
 
1. Da natureza e finalidades da Campanha. E de suas etapas  
1.1.- A Campanha do Dia do Bancário é de natureza institucional e visa a atender às 
finalidades estatutárias de ampliação e fortalecimento da APCEF/SP. 
 
1.2.- A campanha do Dia do Bancário da APCEF/SP terá vigência de 28 de agosto a 18 
de setembro de 2017. 
 
2. - Quem pode participar 
2.1.- Todos os associados efetivos da APCEF/SP. 
 
2.2.- Será vedada a participação dos membros da Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e empregados da APCEF/SP. 
 
3. - Como participar 
3.1.- Para se inscrever basta enviar uma resposta pelo site da APCEF/SP a partir do dia 
28 de agosto até o dia 18 de setembro de 2017, preenchendo os campos do formulário 
disponível na página da internet em: www.apcefsp.org.br; 
 
As respostas poderão ser dadas de várias maneiras, como por ex: frase, poema, 
acróstico, desenho, vídeo, etc. 
 
 
Formulário 
Nome do(a) associado(a) efetivo: 
Matrícula: 
Lotação: 
E-mail pessoal: 
Telefone: 
Resposta: 
Arquivo: 
*Li o regulamento e aceito os termos desta campanha. 
 
 
 
3.2.- Em caso de duplicidade de respostas, concorrerá a primeira enviada. 
 
3.3.- Casos não previstos neste Regulamento serão tratados de forma isolada pela 
Diretoria Executiva.  
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4. – Prazo 
4.1.- O período de inscrição é do dia 28 de agosto até dia 18 de setembro de 2017. 
 
 
5. – A premiação 
5.1.- A diretoria irá selecionar as respostas melhor elaboradas e criativas. 
 
5.2.- O prêmio para as cinco melhores respostas será um vale presente da Saraiva no 
valor de R$200,00 cada. 
 
5.3.- A data para divulgação dos ganhadores será no dia 22 de setembro. 
 
 
6. - Divulgação: 
6.1.- A APCEF/SP divulgará a campanha nas redes sociais (facebook, instagram e twitter) 
e site da entidade. 
 
6.2.- A APCEF/SP manterá todas as frases/respostas em seus arquivos, bem como 
divulgará as frases/respostas da referida campanha em qualquer meio de comunicação 
da entidade que esta desejar: impressos (jornais, folhetos, cartazes ou outros); e 
eletrônicos (vídeo, internet, redes sociais, televisão ou outros); ou ainda por qualquer 
forma de comunicação (CD ou DVD), pela quantidade de vezes que pretender. 
 
6.3.- O associado poderá acompanhar o andamento da campanha através do facebook e 
site da APCEF/SP. 
 
 
   
 
      APCEF/SP 
Diretoria Executiva 
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