Concurso TV OVO nº 001/2021 - Prêmio Campanha 25 anos TV OVO
1. APRESENTAÇÃO
A Oficina de Vídeo lança o concurso TV OVO nº 001/2021 - PRÊMIO CAMPANHA 25
ANOS TV OVO, que tem como objetivo a seleção de uma campanha publicitária para redes sociais,
tematizando o aniversário de 25 anos da TV OVO.
A campanha vencedora será veiculada nas redes sociais da TV OVO (Instagram
https://www.instagram.com/tvovosm/ e Facebook https://www.facebook.com/tvovosm), entre os
dias 03/05/2021 e 12/05/2021, totalizando 10 dias.
1.1 As propostas enviadas deverão contemplar, pelo menos:
a) conceito da campanha, slogan e identidade visual;
b) logo temática dos 25 anos;
c) peças gráficas para posts (cards para feed e stories), capa para Facebook e YouTube e
outras opcionais;
d) legendas para posts;
e) cronograma de publicações;
f) outros elementos que integrem a proposta (opcionais).
1.2 A campanha terá duração de 10 dias e deve limitar-se a, no máximo, uma publicação ao dia no
feed das redes sociais da TV OVO. Não há limite para o número de stories.
1.3 A veiculação da campanha e a operacionalização das publicações será de responsabilidade da
equipe da TV OVO. Os proponentes serão responsáveis apenas pelo planejamento e elaboração da
campanha.
1.4 A identidade visual da TV OVO pode ser acessada por meio do seguinte link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_QkeGZ6UNNwJ7R_ofsLUFf0IQIHVqSE. No entanto,
não há restrições quanto aos elementos visuais ou cores a serem utilizados.
1.5 Não há restrições quanto aos formatos de arquivos enviados, desde que contemplem os itens
solicitados.
1.6 Todos os inscritos que submeterem a proposta de forma completa receberão certificado de
participação de 20 horas.
2. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
2.1 Será selecionada uma (01) proposta de campanha a ser veiculada nas redes sociais da TV OVO
em comemoração aos 25 anos da organização.
2.2 Será selecionada a campanha considerada mais criativa, abrangente, viável e relevante, de
acordo com critérios estabelecidos pela comissão de seleção, composta pela equipe da TV OVO. O
resultado da seleção será inquestionável.
2.3 As demais campanhas inscritas não serão utilizadas e/ou veiculadas.
2.4 O proponente responsável pela campanha selecionada receberá:
a) O valor de R$ 400,00;
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b) Um kit composto por caneca da TV OVO e por dois (02) livros - um infantil (Lelé
João-de-barro: arquiteto de histórias) e um de crônicas (Cronicaria), produções que levam o
Selo Sobrado Centro Cultural;
c) Certificado da premiação.
2.5 O prêmio em dinheiro será repassado via transferência bancária ou Pix a uma conta corrente
indicada pelo vencedor, em até dois dias úteis após a divulgação do resultado, assim como o
certificado, a ser enviado por e-mail. A entrega do kit será combinada posteriormente. O proponente
autoriza a veiculação da campanha sem ônus para a TV OVO.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições ocorrerão de 23/03/2021 a 16/04/2021.
3.2 Para efetivar a inscrição, os proponentes deverão enviar um e-mail para tvovo@tvovo.org com o
assunto Inscrição Prêmio Campanha 25 anos TV OVO. O corpo do e-mail deve incluir as
seguintes informações:
a) nome do(s) proponente(s);
b) mini bio do(s) proponente(s);
c) contato do WhatsApp;
d) cidade de residência do(s) proponente(s);
e) resumo da proposta.
3.3 O proponente deverá anexar ao e-mail todos os arquivos que julgue necessários para
compreensão e composição da proposta, incluindo materiais gráficos, textos e outros elementos
estipulados.
3.4 É função do proponente organizar o material enviado, de forma que a comissão julgadora
compreenda integralmente a proposta e tenha acesso a todos os documentos que a compõem, de
forma clara e concisa.
3.5 No dia 31/03/2021, às 14h, será realizada uma reunião de briefing online, em que a equipe da
TV OVO estará à disposição para dúvidas e esclarecimentos. O espaço de conversa online servirá
como impulsionamento e estímulo para a criação da campanha. A reunião poderá ser acessada por
este link: https://meet.google.com/utv-wweo-ywx
4. CRONOGRAMA
Abertura das inscrições: 23/03/2021
Reunião de briefing: 31/03/2021, às 14h
Encerramento das inscrições: 16/04/2021
Divulgação do resultado: 23/04/2021
5. RESULTADO
O resultado da premiação será divulgado no dia 23/04/2021, por e-mail e nas redes sociais da TV
OVO.
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