
REGULAMENTO DO CONCURSO 
“FAZENDO MODA”

O Evento FAZENDO MODA abre inscrições para alunos do 
úl�mo semestre do curso de moda e es�lista para seleção de 
futuros par�cipantes do concurso. Serão aceitos formulários 
para avaliação e seleção na categoria ESTILISTA REVELAÇÃO. 

Os formulários deverão seguir as regras aqui dispostas para 
que sejam avaliados pela organização do evento “FAZENDO 
MODA Concurso de Novos Criadores”.

Par�cipação: 

1 - Poderá par�cipar do Concurso para o �tulo de “ Es�lista 
Revelação” qualquer pessoa residente no Estado de Sergipe, 
alunos do úl�mo semestre do curso de moda, es�listas com 
experiência anterior com ou sem formação profissional e 
com currículo na área de moda. 

2 – Cada par�cipante poderá concorrer com apenas uma 
inscrição e serão aceitas apenas par�cipações individuais. 

3 – Os inscritos deverão realizar os trabalhos dentro dos 
prazos pré-estabelecidos, além de seguirem as regras deste 
Regulamento. Inscrições: 

4 – Ao efetuar sua inscrição, o par�cipante estará aceitando 
automa�camente todos os termos deste Regulamento. 

5 – Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de 
inscrição disponível no site www.megaaju.com, anexá-la à 
proposta de sua coleção, cada es�lista selecionado para o 
evento deverá apresentar 03 looks com apresentação de 03 
croquis da mini coleção autoral e moodboard (referências de 
tecidos, cores e inspirações) e pequeno texto sobre o tema 
em envelope lacrado para a organização do concurso.

6 – As inscrições estarão abertas do dia 5 até 20 de Março de 
2018. Projetos entregues fora do período de inscrição 
previsto serão imediatamente desclassificados, não sendo 
aceitos para par�cipação em nenhuma hipótese. 

7 – A direção do evento FAZENDO MODA selecionará, 10 
es�listas para concorrer ao �tulo Es�lista Revelação 2018, 
que apresentarão suas respec�vas coleções no evento a ser 
realizado no estacionamento do Shopping Jardins em 
Aracaju-SE, com um mínimo de 03 looks coordenados entre 
si, que tenham representa�vidade no que se refere ao tema 
desenvolvido. Para Inscrição Devera ser preenchida o 

formulário de inscrição e entregue da seguinte forma: – 
Anexando os Croquis da Coleção – Formato de desenho deve 
ser escolhido pelo par�cipante; – Memorial descri�vo com 
no máximo 20 linhas, descrevendo a interpretação do tema, 
a coleção e os materiais u�lizados; – Quadro de imagens de 
inspiração que expliquem o tema escolhido; – Cartela de 
cores; – Matérias primas; – Sugestões de styling (acessórios, 
cabelo e maquiagem).

8 – Só será aceita cópias dos croquis apresentados, bem 
como da ficha de inscrição, sendo válidos para os termos 
desta seleção. 

9 – Seus autores concordam em ceder integralmente os 
direitos autorais rela�vos a essas peças à organização do 
concurso, que poderá u�lizá-las em sites, jornais e revistas ou 
quaisquer outros meios, desde que citando o autor. 

10 – Serão desclassificados os trabalhos que não seguirem as 
orientações expressas nos itens anteriores. Premiação: 

11 – Os candidatos selecionados pela organização do evento 
FAZENDO MODA não receberão orientação para a 
viabilização e desenvolvimento de suas coleções. Fica a cargo 
de cada es�lista a obtenção de todos os materiais para 
confecção de suas coleções podendo estes serem ob�dos 
através de patrocinadores individuais para cada desfile, os 
quais não poderão ser citados durante a realização do 
evento. Será também disponibilizado sem ônus ou caches 
para o candidato 02 modelos para desfilar para cada es�lista. 

12 – Não será permi�do, aos escolhidos, trocar o prêmio por 
qualquer outro produto/serviço ou dinheiro. Da mesma 
forma, não será permi�do transferir o prêmio a terceiros. 

13 – Os selecionados concordam em garan�r exclusividade 
da coleção no evento FAZENDO MODA, estando 
impossibilitados de apresentar quaisquer de suas criações 
constantes na coleção proposta ou não, até a realização do 
FAZENDO MODA. 

14 – A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo 
qualquer recurso às suas decisões. A coleção do es�lista terá 
as seguintes despesas maquiador e cabeleireiro para 
produção das modelos, lanche para as modelos, e transporte 
do salão ao espaço do evento. 

15 – Após o envio do comunicado oficial de classificação, os 
es�listas deverão contatar a organização confirmando a 
par�cipação no evento. Caso o contato não seja 
estabelecido, ocorrerá a desclassificação do par�cipante. 

16 – Eventuais despesas de transporte para que o candidato 
e sua equipe de produção ocorrerão por conta do próprio 
candidato. 

17 –Premiação: R$1.000 (uns mil reais) em dinheiro e 
prêmios de patrocinadores. 



Considerações Finais

18 – O presente Regulamento está registrado em Cartório na 
Cidade de ARACAJU – SE e encontra-se disponível no 
www.megaaju.com

19 – Este Concurso é de cunho meramente ar�s�co, 
educacional e cultural, sem nenhuma modalidade de sorte 
ou pagamento pelos concorrentes, sendo promovido pelos 
seus organizadores. 

20 – Os organizadores do Concurso não se responsabilizam 
por quaisquer custos assumidos pelos par�cipantes, tais 
como: confecção dos Croquis, cumprimento dos requisitos 
para par�cipação, transporte, alimentação ou quaisquer 
outros custos relacionados ao Concurso.

21 – Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não 
previstas neste Regulamento serão avaliadas e decididas de 
forma soberana e irrevogável pela Comissão Julgadora. 

22 – Todos os par�cipantes deste Concurso autorizam o uso 
de seu nome, sua imagem e som de voz em filmes, vídeos, 
spots para rádio, fotos e cartazes, anúncios em jornais e 
revistas, sem qualquer ônus para a organização do FAZENDO 
MODA. 

23 – O evento está pré-agendado para os dias 5 e 6 de Abril de 
2018 qualquer alteração rela�va a este item, será divulgada 
em todos os canais de comunicação u�lizados para 
divulgação com antecedência. 

24 - Dúvidas poderão ser esclarecidas exclusivamente pelo e-
mail: .megaajumodels@gmail.com

REGULAMENTO FAZENDO MODA CONCURSO DE NOVOS 
CRIADORES 2018 

A MEGA AJU PRODUÇÕES LTDA – inscrita na CNPJ sob nº 
08.399.074/0001- 54, neste ato representada por sr. 
Kennedy Almeida Jr, realizará, um concurso in�tulado 
“FAZENDO MODA CONCURSO DE NOVOS CRIADORES”, com 
o obje�vo de selecionar o ESTILISTA REVELAÇÃO do referido 
evento. No ato de adesão ao Concurso, os candidatos se 
obrigam a aceitar todos os termos e condições deste 
Regulamento que seguem abaixo. 

1. Para a efe�vação da inscrição no Concurso, os candidatos 
deverão aceitar e cumprir as regras do presente 
Regulamento, bem como enviar todo o material descrito no 
item 3, deste Regulamento, dentro do prazo es�pulado no 
item 2 (abaixo). 

2. Durante o período compreendido entre os dias 5 à 20 de 
Março de 2018, a MEGA AJU PRODUÇÕES receberá o 
material para a inscrição de candidatos ao processo de 
seleção do Concurso. 

3. Para a efe�vação da inscrição no referido processo de 
seleção, o candidato deverá realizar os seguintes 
procedimentos: (a) rubricar todas as páginas da Ficha de 
Inscrição e deste Regulamento e assinar no local indicado 
para assinatura; (b) apresentar 03 croquis de desenhos de 
livre tema. Desenvolver os desenhos em papel com fundo 
branco, em lápis ou caneta, colorido ou não, dos Trajes os 
quais deverão obedecer às seguintes caracterís�cas:
  Os desenhos deverão ser assinados somente pelo 
pseudônimo do autor; 
 Os desenhos não poderão conter qualquer outra assinatura 
ou indicação que possa iden�ficar o autor, sob pena de ser 
desclassificado; 
 Os desenhos deverão vir acompanhados de amostras de 
tecidos, bordados ou outro material decora�vo u�lizados na 
confecção dos ves�dos; 
 Nos desenhos deverão conter referências de beleza, 
bijuterias, calçado ou qualquer outro acessório junto a ficha 
de inscrição preenchida, acompanhada do desenho e 
amostras deverão ser entregues a MEGA AJU PRODUÇÕES. 
Os desenhos e amostras deverão ser entregues em envelope 
lacrado separado da ficha de inscrição, contendo na parte de 
fora somente o pseudônimo do autor junto com 1 (um) texto, 
com no máximo 20 linhas, explicando sua proposta de es�lo, 
materiais e cores. 

4. Somente serão aceitas inscrições de candidatos: (a) 
maiores de 18 (dezoito) anos; (b) que tenham sido entregues 
impreterivelmente, até o dia 20 de Março de 2018; e (c) 
sejam residentes no território do estado de Sergipe (caso seja 
estrangeiro, deverá comprovar a regularidade/legalidade de 
sua permanência no país).

5. A produção e confecção do desenho vencedor serão de 
responsabilidade do par�cipante, cabendo a organização e 
curadoria somente o acompanhamento da execução. 

6. O candidato abaixo assinado concede à MEGA AJU 
PRODUÇÕES, bem como a terceiros por ela indicado, com 
exclusividade, automá�ca e gratuitamente, uma licença em 
caráter defini�vo, universal, irrevogável e irretratável, para 
fins de u�lização dos desenhos, imagens e texto 
encaminhados pelo candidato, conforme previsto no item 3 
deste Regulamento, bem como de seus extratos, trechos ou 
partes, a seu exclusivo critério, podendo,b            bb 
exemplifica�vamente, u�lizá-los para produção de matéria 
promocional e peças publicitárias em qualquer �po de mídia, 
inclusive impressa, para fins de divulgação do Concurso, 
transmi�-los via rádio e/ou televisão de qualquer espécie 
(televisão aberta ou televisão por assinatura, através de 
todas as formas de transporte de sinal existentes, 
exemplifica�vamente UHF, VHF, cabo, MMDS, satélite), bem 
como independentemente da modalidade de                 e
comercialização empregada, incluindo “pay tv”, “pay per 
view”, “near vídeo on demand” ou “vídeo on demand”, 
independentemente das caracterís�cas e atributos do 
sistema de distribuição, abrangendo plataformas analógicas 
ou digitais, com atributos de intera�vidade, ou não), IPTV, 
promover ações de merchandising ou veicular propaganda, 



disseminá-los através de Internet e/ ou telefonia, fixa ou 
móvel, bem como através de jornais e revistas, impressos ou 
on-line, ou, ainda, dar-lhes qualquer outra u�lização que 
proporcione à MEGA AJU PRODUÇÕES alguma espécie de 
vantagem econômica. Nenhuma das u�lizações aqui 
previstas tem limitação de tempo ou de número de vezes, 
podendo ocorrer no Brasil ou no exterior, sem que seja 
devida ao candidato qualquer remuneração. 

7. Qualquer material encaminhado pelo candidato não será 
devolvido pela ORGANIZAÇÃO, que poderá dar-lhes 
qualquer des�nação, a seu exclusivo critério. 

8. O candidato declara, para todos os fins de direito, deter os 
direitos necessários sobre todo o conteúdo do material 
encaminhado à MEGA AJU PRODUÇÕES, mencionado no 
item 3 deste Regulamento, inclusive direitos de uso de 
imagem de terceiros, caso se aplique, para licenciá-lo na 
forma aqui determinada, sem que tal u�lização pela MEGA 
AJU PRODUÇÕES e demais usuários importe em violação de 
direitos de terceiros. O candidato que enviar o conteúdo será 
o único responsável perante a MEGA AJU PRODUÇÕES e 
terceiros quanto à propriedade intelectual de todo o 
conteúdo encaminhado, sendo, portanto, o único 
responsável perante a MEGA AJU PRODUÇÕES  e terceiros, 
por qualquer pleito ou demanda, judicial ou extrajudicial, 
que, de qualquer forma, tenha por objeto o conteúdo 
postado, especialmente nos casos de (i) u�lização não 
autorizada de obras e/ou imagens de terceiros, (ii) questões 
relacionadas a direitos morais, autorais e/ou conexos, pelo 
que, deverá o candidato que enviar o conteúdo, no caso de 
propositura de medida judicial em face da MEGA AJU 
PRODUÇÕES ou demais usuários, assumir o pólo passivo da 
relação processual arcando com todas e quaisquer custas 
judiciais, honorários advoca�cios e indenizações de qualquer 
natureza. Se, em alguma hipótese, a MEGA AJU PRODUÇÕES 
ou demais usuários vierem a ser compelidos a indenizar 
terceiros em razão de demanda judicial ou extrajudicial que 
�ver por objeto o conteúdo, o candidato que o tenha 
encaminhado compromete-se, desde já, a assumir a posição 
da MEGA AJU PRODUÇÕES e, eventualmente, seus diretores, 
empregados e colaboradores, em quaisquer pleitos e 
demandas de terceiros com relação ou em decorrência da 
u�lização do conteúdo e que viole o presente regulamento 
e/ou qualquer legislação aplicável ou quaisquer direitos de 
terceiros e, ainda que não seja denunciado à lide, ou não seja 
possível assumir a posição da seus  diretores, empregados ou 
colaboradores em eventual demanda, arcar com todos os 
custos decorrentes de tais demandas, incluindo, mas sem se 
limitar a: custas processuais, honorários advoca�cios e 
eventuais verbas indenizatórias. 

9. O candidato deverá manter o mais absoluto sigilo com 
relação a qualquer informação eventualmente recebida. 

10. O banco de dados gerado em função das inscrições será 
de inteira propriedade da MEGA AJU PRODUÇÕES, que 
poderá u�lizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da 
forma que melhor lhe aprouver. 

11. Não poderão par�cipar da seleção os funcionários da 
MEGA AJU PRODUÇÕES e nem das EMPRESAS PARCEIRAS, 
bem como seus parentes até segundo grau.

12. A MEGA AJU PRODUÇÕES não se obriga a realizar o 
Concurso, ou a selecionar para par�cipação do mesmo, o 
candidato abaixo nomeado e assinado, podendo o Concurso 
ser cancelado a qualquer tempo, a exclusivo critério da 
MEGA AJU PRODUÇÕES. 

13. A MEGA AJU PRODUÇÕES E SUA BANCA DE JÚRI poderá 
u�lizar qualquer método na escolha dos par�cipantes, a seu 
exclusivo critério, não se limitando aos candidatos inscritos, 
sem que seja devido qualquer �po de explicação ou 
indenização. 

14. A divulgação do es�lista vencedor do concurso será 
realizada até no dia 06 de Abril de 2018. 

15. O vencedor do Concurso receberá como prêmio a quan�a 
de R$ 1.000,00 (um mil e quinhentos reais) mais premiações 
dados pelas empresas parceiras. 

16. Este Regulamento poderá ser alterado pela MEGA AJU 
PRODUÇÕES tantas vezes quantas necessárias, garan�da a 
sua divulgação de forma eficaz a critério, também, da MEGA 
AJU PRODUÇÕES. 

17. Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão 
analisados e decididos pela MEGA AJU PRODUÇÕES.

18. O candidato garante que as informações prestadas neste 
Regulamento e na Ficha de Inscrição possuem total 
veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas 
mesmas. Fica claro e ajustado que na hipótese da MEGA AJU 
PRODUÇÕES perceber a falsidade de qualquer das 
declarações dadas pelo candidato, ou caso estas sejam 
consideradas incompletas/inconclusivas, o mesmo poderá 
ser desclassificado do processo de seleção ou até mesmo do 
Concurso a qualquer tempo, sem que lhe seja devida 
qualquer explicação ou indenização. 
Declaro estar ciente e de acordo com as regras e 
determinações do presente regulamento, nada tendo a me 
opor com relação ao mesmo. 

                                                                 
 Nome do Candidato:                         Data: ____/____/2018

 ________________________________________________
 

Assinatura:

 ________________________________________________ 
0bs.: Rubricar TODAS as páginas impressas.


