VIII Benchmarking Junior
TERMO DE COMPROMISSO:

Declaro estar ciente, em concordância, e em condição de atender os requisitos abaixo descritos:
1. O aluno para ter efetivada a inscrição do seu projeto para avaliação do VIII Benchmarking Brasil
Junior, deverá preencher e assinar este termo de compromisso declarando seu conhecimento e
consentimento, e encaminhar à organização até dia 30/05/2019. Deverá enviar documento digital
scaneado e postar seu original para o endereço informado no regulamento. Para efeito de
regulamento cada projeto contará com apenas um aluno responsável pela inscrição e compromissos
e reciprocidades descritos neste documento. Quando o projeto contar com mais autores, o aluno
responsável combinará com seus pares o aqui compromissado e para efeito de regulamento sempre
será o responsável total e direto.
2. O aluno que inscrever seu projeto declara estar ciente e em concordância com os critérios de
inscrição e seleção que prevê entre outros, avaliação de seu projeto por comissão técnica que
pontuará quesitos do projeto mediante critérios pré-estabelecidos.
3. A organização se compromete a publicar no site benchmarkingbrasil.com.br até dia 05/06/2019 a
lista em ordem alfabética dos projetos aprovados para compor o Ranking Benchmarking Jr 2019. A
classificação será conhecida apenas no XVII Bench Day em 26/06/2019, em São Paulo.
4. O aluno que tiver seu projeto selecionado para apresentação no formato exposição do
Benchmarking Junior que se realiza no dia 26/06/2019 se compromete a estar presente, dentro do
horário previsto na grade de programação.
5. O aluno que tiver seu Projeto selecionado no VIII Benchmarking Brasil Junior, autoriza a empresa
organizadora MAIS PROJETOS proceder divulgação e publicação do projeto (texto, fotos, vídeos,
maquetes e outras informações pertinentes) ao público geral interessado no formato digital,
presencial ou impresso, sem nenhum ônus. A empresa organizadora MAISPROJETOS poderá
disponibilizar o conteúdo total ou parcial do projeto na série BenchMais e no Banco Digital do
Programa Benchmarking, a exemplo do adotado para os cases da modalidade Senior selecionados
pelo Programa Benchmarking Brasil Senior desde 2003.
6. O aluno que tiver seu Projeto selecionado para compor o Ranking Benchmarking Jr 2019 terá
direito a convidar até 03 pessoas para participar da cerimônia de entrega dos troféus e certificados
(26/06 – horário a definir). Terá até o dia 11/06/2019 para informar os nomes de seus convidados
ao representante de sua escola, e a escola até o dia 18/06 para compilar todos os nomes e enviar a
lista completa dos seus convidados a organização.
7. O aluno que inscrever seu projeto, está ciente e em concordância que, caso não haja número
suficiente de inscrições e/ou de seleção de projetos para realização da iniciativa, os organizadores
reservam o direito da não realização da iniciativa.
8. O aluno que inscrever seu projeto está ciente e em concordância que o não cumprimento de
qualquer um dos requisitos e prazos acima mencionados é desclassificatório, e se declara apto ao
cumprimento dos mesmos, por isto assina e encaminha o presente termo de compromisso.
São Paulo,

de

de 2019.

Assinatura:
Nome e documento de identificação (RG ou CPF)

Nome da Instituição de Ensino e ano letivo

www.benchmarkingbrasil.com.br
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