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Regulamento Concurso Meu Projeto Social na Web
A Loft44, com sede na Rodovia Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 4081, sala 15, Rio Tavares,
Florianópolis – SC, inscrita como pessoa jurídica de direito privado Alastair James Thompson
ME no CNPJ sob o nº 21.448.599/0001-09, publica regulamento de participação no Segundo
Concurso Meu Projeto Social na Web, também disponibilizado no endereço online
loft44.com.br/meu-projeto-web/.
1 Sobre o Concurso Cultural Meu Projeto Social na Web
1.1 A Loft44 é uma empresa de consultoria especializada em webdesign, desenvolvimento de
sites, mídias sociais, lojas virtuais e campanhas de marketing digital. Buscamos criar soluções
estratégicas e personalizadas para cada empresa, trabalhando em colaboração com os nossos
clientes.
1.2 Aqui na Loft44 nós acreditamos que devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para
tornar o mundo um lugar melhor. Pensando nisso, lançamos o Concurso Meu Projeto Social na
Web que pretende unir nossas habilidades ao seu projeto social para que ele fique conhecido
no Brasil inteiro e mundo à fora. O principal objetivo do Concurso Meu Projeto Social na Web é
criar um site e auxiliar um projeto social a ingressar e/ou melhorar sua visibilidade na internet
para que possa beneficiar mais pessoas.
1.3 O Concurso Cultural Meu Projeto Social na Web será realizado em todo o território nacional,
a partir do data definido na página do concurso e se encerra na data definido na mesma página,
exclusivamente pela Internet. O Concurso Meu Projeto Social na Web terá duas etapas. Na
primeira, os responsáveis irão inscrever seus projetos e na segunda fase os três escolhidos
pela equipe Loft44 vão para votação popular no site. O mais votado ganhará o prêmio descrito
detalhadamente a seguir.
2 Inscrições e etapas
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2.1 As inscrições no Concurso Meu Projeto Social na Web na Web abrem no data definido e vão
até o data definido para o encerramento das inscrições. Qualquer pessoa física, residente e
domiciliada no território nacional, a partir de 18 (dezoito) anos pode se inscrever, representando
uma iniciativa própria já existente, exceto membros da equipe Loft44, seus cônjuges e parentes.
2.2 As inscrições são gratuitas e serão feitas através de um formulário com preenchimento
completo obrigatório neste link. A comprovação da inscrição se dá somente pelo e-mail com tal
finalidade que será enviado em até 72h pela Loft44. Dúvidas sobre as inscrições devem ser
tiradas pelo e-mail contato@loft44.com.br ou através da nossa página de contato.
2.3 A seleção será feita baseada analisando as seguintes perguntas presentes no formulário:
– Quem você é? (Descreva um pouco sobre a sua trajetória até aqui, onde mora e o que faz no
momento)
– Qual é o problema social que você quer ajudar? Por quê? (Explique um pouco a relevância do
problema)
– Qual é a sua relação com o problema social? (Descreva por quê você se interessa em lutar
por esse projeto e como surgiu a ideia para esse projeto?)
– Qual é o seu projeto? (Como ele funciona, qual é o objetivo, etc)
– O que já foi conquistado com esse projeto? Quantas pessoas já se beneficiaram com ele?
(Aqui, além de dados, podem ser enviadas, fotos e vídeos que mostrem o projeto)
2.4 Os inscritos serão excluídos automaticamente em caso de envio incompleto do formulário
e de fraude suspeita.
2.5 Os três projetos selecionados na primeira etapa serão divulgados no dia definido na página
do concurso no site da Loft44 e pelo email indicado na inscrição. Eles terão até o dia definido
para enviar o link no YouTube de um vídeo (de no máximo três minutos) que será divulgado na
segunda etapa do Concurso Meu Projeto Social na Web, falando sobre o projeto e pedindo
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votos. Caso esse prazo não seja cumprido, o projeto selecionado será desclassificado e
substituído por outro projeto. A segunda etapa será de votação popular. Só serão considerados
os votos realizados na página do concurso no site da Loft44.
2.6 Na data definido haverá a divulgação do projeto social vencedor. Após a divulgação do
vencedor, a Loft44 entrará em contato com o contemplado através dos dados informados na
inscrição para que possa dar início ao desenvolvimento do prêmio. Na eventualidade de não
haver sucesso nas tentativas de contato com o vencedor pelo prazo de 7 (sete) dias contados a
partir da divulgação do resultado, o projeto escolhido perderá o direito ao prêmio e este será
entregue ao segundo colocado na votação.
2.7 Cronograma
De 06/11/17 a 30/01/18 - Inscrições dos projetos sociais
07/02/18 - Divulgação dos três projetos selecionados na primeira etapa
De 07/02 a 28/02/18 - Prazo para envio do vídeo que participará da segunda etapa
De 05/03 a 16/03/18 - Votação popular
19/03/18 - Divulgação do vencedor
26/03/18 - Início da produção do website
3 Prêmio
3.1 O Prêmio do Concurso Meu Projeto Social na Web inclui:
1 (um) website em wordpress incluindo as páginas: inicial, sobre nós, projetos, blog, parceiros,
contato e mais 2 (duas) outras.
1 (uma) logomarca, caso o projeto social ainda não possua, ou o aperfeiçoamento da existente.
6 (seis) meses de suporte técnico.
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3.2 O site terá as seguintes funcionalidades:
3.2.1 Controle fácil e completo sobre o seu conteúdo: Fornecemos um painel de administração
que proporciona ao seu projeto controle completo sobre todo o conteúdo, podendo você
editá-lo facilmente, adicionando ou apagando o conteúdo que precisar. Inclui no prêmio um
treinamento personalizado e um manual online customizado do seu painel de controle. Além
disso, a nossa equipe estará sempre disponível para auxiliá-lo com quaisquer dúvidas ou
necessidades que você venha a ter.
3.2.2 Design Personalizado baseados em um dos templates de alta qualidade da Loft44:
Elaboramos um design personalizado para transmitir ao público a essência da sua empresa.
Vamos trabalhar junto com você para projetar suas páginas para que você esteja 100%
satisfeito com o design.
3.2.3 Site otimizado para computadores, tablets e smartphones: Nosso objetivo é fornecer um
site com aspecto limpo e profissional, totalmente otimizado para computadores, tablets e
smartphones, de modo que não importa o tamanho da tela que seus visitantes utilizem para
acessar o seu site, eles podem sempre encontrar o que estão procurando de maneira fácil e
rápida.
3.2.4 Integração com as mídias sociais: Hoje em dia é essencial a integração do site com as
contas de mídias sociais da organização. Cada página do site, e principalmente as páginas de
notícias com conteúdo atualizado, terão as opções para compartilhar o conteúdo e divulgar a
página nos meios sociais.
3.2.5 Programação segura e atualizada: Construímos nossos websites utilizando a plataforma
CMS (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo) do WordPress. WordPress é uma plataforma de
vanguarda nos Padrões Web. É a plataforma atual mais utilizada para a criação de websites
com milhões de programadores trabalhando para mantê-la sempre segura e atualizada.
3.2.6 Google Analytics: Inclui em nossa proposta a instalação de um código de rastreamento
para o Google Analytics e acesso completo aos seus dados de usuário para que você possa ver
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quem está acessando e que partes do seu site são mais eficazes, ou seja, que estão chamando
mais a atenção do público, sendo mais visitadas.
3.2.7 SEO (Otimização para os Motores de Busca): Nós construímos todos os nossos sites
com base nas melhores práticas de SEO. Isso significa que todo o seu código, seus links, suas
imagens e seus textos são configurados para que o site apareça nos resultados das
ferramentas de busca (Google) para pesquisas relevantes. Nós também lhe fornecemos uma
ferramenta simples de SEO (e o treinamento que você precisa) para que possa decidir por si
mesmo as palavras-chaves para o Google e como você deseja que seus usuários possam
encontrá-lo na internet.
4 Não incluso no prêmio
4.1 A produção fotográfica ou a compra das imagens para o site. Todos os conteúdos como
textos técnicos de serviços ou produtos e as fotos serão de responsabilidade e fornecimento
do vencedor.
4.2 A criação de contas nas mídias sociais, tais como Facebook, Google+, Linkedin, etc. Todos
os conteúdos da contas nas mídias sociais como textos técnicos de serviços ou produtos e as
fotos serão de responsabilidade e fornecimento do vencedor.
4.3 O registro e pagamento da url do seu projeto. Os domínios nacionais podem ser registrados
através do órgão brasileiro de domínios: registro.br.
4.4 Quaisquer custos adicionais ou futuros que possam surgir em relação ao site, tais como
emails, programação, links patrocinados, etc.
5 Observações Gerais
5.1 A Loft44 tem o direito de alterar datas e cláusulas desse regulamento desde que avisando
aos inscritos e participantes. O meio de comunicação será o e-mail informado na inscrição e a
página do concurso no site da Loft44..
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5.2 Em momento algum poderá a Loft44 ser responsabilizada por problemas, falhas ou
funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, telecomunicações,
servidores ou provedores, aparelhos computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção,
defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto processamento de
inscrições e/ou comunicados. Isso inclui a não responsabilidade da Loft44 na transmissão
imprecisa de inscrições ou falha no recebimento, em razão de problemas técnicos,
congestionamento na internet ou no site ligado a este Concurso Meu Projeto Social na Web,
vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).
5.3 A Loft44 não ser responsabiliza pelos vídeos (confecção e conteúdo) que serão enviados
na segunda etapa do Concurso Meu Projeto Social na Web.
5.4 Somente serão aceitos na segunda etapa do concurso vídeos no YouTube e de no máximo
3 (três) minutos.
5.5 O candidato autoriza a Loft44 a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome,
sua imagem e seu som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet para
divulgação do Concurso. Essas autorizações não implicam em qualquer obrigação de
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Loft44.
5.6 O participante isenta a Loft44 de toda e qualquer responsabilização civil e/ou criminal
durante o período de participação no Concurso Meu Projeto Social na Web, declarando-se o
único e exclusivo responsável pelos seus atos. Qualquer ação realizada decorrente da
participação será de responsabilidade do participante.
5.7 Cada projeto só pode ter uma inscrição. Caso seja feita mais de uma, valerá a que tiver sido
realizada por último e dentro do prazo.
5.8 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização do Concurso Meu
Projeto Social na Web, de forma soberana e irrecorrível pela Loft44.
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5.9 Ao se inscrever, o candidato assume que tem conhecimento e concorda com todos os
termos deste regulamento.
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