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Regulamento The VoiPIS 

O Concurso “The VoiPIS” é uma iniciativa do Grupo Solví que reconhece e premia as melhores 
paródias em vídeo produzidas pelas UVS com o tema PIS – Programa de Integridade. Realizada 
como evidência do Desafio 2 do Desafios da Bússola, a ação promove os valores e conceitos do 
PIS e a importância de todas as UVS adotarem as melhores práticas. Estão automaticamente 
inscritas no concurso todas as UVS que desenvolveram e enviaram suas paródias e serão 
premiadas seis (6) categorias, conforme regulamento abaixo: 

 
1. Os vídeos serão premiados nas seguintes categorias: 

a. Melhor videoclipe 

b. Melhor letra adaptada (considerando o tema PIS) 

c. Melhor produção musical 

d. Melhor coreografia 

e. Participante destaque 

f. Vídeo mais animado 

 

2. A categoria A (Melhor Vídeoclipe) será escolhida pelos colaboradores, por meio de 

votação direta no site específico do concurso. Os eleitores devem dar notas de 1 a 5 

estrelas nos vídeos que acharem melhor realizados, considerando 1-ruim, 2-regular, 3-

bom, 4-ótimo e 5-excelente. O ganhador será o vídeo que receber maior número de notas 

5 estrelas. 

 

3. Os vídeos serão disponibilizados no site https://www.semanadaintegridade.com/ e 

estarão disponíveis para os colaboradores de todas as UVS votarem na categoria A. Os 

participantes devem clicar na aba ‘Concurso The VoiPIS’, onde estarão disponibilizados 

todos os vídeos. Após assistir o vídeo, o colaborador poderá realizar a votação. 

 

4. A votação acontecerá no período de 26 de outubro a 09 de novembro de 2017 e não há 

limite de votos por colaborador | eleitor. 

 

5. As categorias B a F serão escolhidas por indicação nominal de um júri técnico composto 

pelos membros do Comitê de Integridade do Grupo Solví. Os jurados analisarão as 

competências específicas dentro de cada categoria, sempre considerando o vídeo que 

melhor apresenta os conceitos e valores do PIS em cada categoria. 

 

6. A decisão do júri é irrevogável. 

 

7. Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 10 de novembro de 

2017, durante a 2ª Semana de Integridade. 

https://www.semanadaintegridade.com/

