Concurso Cante Comigo
Manual de Perguntas e Respostas Frequentes
1. Quem pode se inscrever no concurso?
Qualquer pessoa física domiciliada em território brasileiro, com idade igual ou superior a 18 anos no
momento da inscrição com carteira de habilitação válida na categoria C, que durante o período de
28/07/2016 a 06/09/2016 enviar uma frase autoral com o tema “vida de caminhoneiro”, para a música
da campanha publicitária da Shell.
2. Quais são os prêmios que eu vou concorrer?
Você vai concorrer a 1 cartão de débito sem função de saque, carregado com R$ 500, nominal e
intransferível, com prazo de validade de 36 meses e ainda, ter a frase gravada na música da campanha
publicitária da Shell, do lubrificante Shell Rimula, na voz de Rionegro e Solimões, que passará a ser a nova
música de Shell Rimula.
3. Até quando posso me inscrever?
Você pode se inscrever até às 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 06/09/2016.
4. Como faço para participar do concurso?
Para participar é muito simples, basta você acessar www.shell.com.br/cantecomigo, realizar a sua
inscrição digitando os seus dados pessoais, informar ser maior de 18 anos e possuir carteira de
habilitação válida na categoria C. Em seguida, digitar uma frase com o tema “vida de caminhoneiro”, para
a música da campanha publicitária do lubrificante Shell Rimula, entre 40 e 60 caracteres. Estando todos os
campos preenchidos de forma correta, você lerá uma mensagem de confirmação da inscrição.
5. Quem vai escolher a melhor frase e quais serão os critérios?
A avaliação do concurso acontecerá através de uma comissão julgadora composta por funcionários da
Shell, da Agência JWT, da produtora técnica musical e ainda, pelos cantores Rionegro e Solimões, com os
seguintes critérios de avaliação: criatividade, adequação ao tema e utilização de rima em relação à música
na versão atual.
6. Em caso de empate, como será feito o desempate?
O desempate será feito pela data, considerando hora, minuto, segundo, centésimo e milésimo de segundo
da inscrição no concurso. Ganhará o participante que efetuou a inscrição primeiro.
7. Posso editar minha frase depois de confirmada a inscrição?
Não, a frase não poderá ser editada após a inscrição.
8. Posso participar com mais de uma frase?
Sim, você poderá inscrever quantas frases desejar, desde que tenham conteúdos diferentes.
9. Quando e onde será divulgado o vencedor?
O vencedor será divulgado em www.shell.com.br/cantecomigo, no dia 10/10/2016.

10. O que devo fazer se for o vencedor?
Se você for o vencedor, deverá aguardar o contato da Shell por meio de ligação telefônica ou por e-mail.
11. Por que eu preciso apresentar as cópias dos meus documentos para receber meu prêmio?
Você deve apresentar a cópia dos seus documentos para fins de conferência dos seus dados e para que a
sua premiação seja validada, de acordo com o regulamento deste concurso.
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12. Posso transferir meu prêmio para outra pessoa?
Não, o prêmio é pessoal e intrasferível.
13. Posso trocar o prêmio por dinheiro?
Não, por lei o prêmio não pode ser trocado por dinheiro.
14. Se a frase for escrita por mais de uma pessoa, quem será considerado vencedor?
Será considerado vencedor a pessoa que efetuou a inscrição no concurso, ou seja, o portador do CPF inscrito.

15. Sou funcionário da Shell ou de uma das empresas envolvidas neste concurso, posso
participar?
Não. É proibida a participação de funcionários, sócios e/ou empregados da Shell e demais empresas
envolvidas no concurso.
16. Onde encontro a música completa da campanha publicitária da Shell?
A letra da música completa da campanha publicitária do lubrificante Shell Rimula estará disponível para
consulta em www.shell.com.br/cantecomigo. Você pode consulta-la ou não.
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