Regras Influencer
01

A competição de influencer ocorre em dia e horário previamente informado ao participante através de edital oportunamente
divulgado. O participante deve comparecer à competição com 15 minutos de antecedência, acessando link da plataforma Zoom
informado na divulgação do edital;

02

Ao acessar o link que encaminha à competição, o participante será colocado numa sala de espera virtual, em que deve aguardar
até ser direcionado à sala de avaliação;

03

O participante deve estar atento às instruções dadas a ele na sala de espera e na sala de avaliação;

04

O participante que acessar o link do zoom com antecedência superior à 15 minutos de seu horário agendado poderá ser retirado
da sala de espera da avaliação, sendo convidado a comparecer apenas dentro da faixa de tempo agendada;

05

Entre 05/12 a 09/12 (depois de assistir todas as aulas), o participante vai enviar um vídeo mostrando suas habilidades como
influencer, seja um vídeo apresentando um quadro no Youtube, ou fazendo um challenge, dança, etc no Instagram ou TikTok.
Caso o participante já tenha uma rede social ativa, pode enviar os links. O site para ser enviado tanto o material quanto os links
será divulgado e disponibilizado após a ultima aula da categoria influencer, que acontecerá dia 05/12; Durante a avaliação ao
vivo, o participante vai ser entrevistado pelos avaliadores que estarão vendo as redes sociais ou o material que o participante
enviou com antecedência;

06

Não é permitido aos avaliadores tecerem quaisquer comentários referentes à qualidade do que o participante apresentou em
sua avaliação;

07

Cada participante tem em média o tempo de 1 minuto para sua apresentação, contados a partir do momento em que ele inicia a
entrevista;

08

Recomenda-se que o participante utilize roupas leves e confortáveis, como uma camiseta de manga curta, para a apresentação;

09

É de responsabilidade do participante a garantia de uma conexão com a internet estável e de um ambiente próprio, bem
iluminado e com acústica adequada para a avaliação. As instruções sobre como o ambiente deve ser preparado são dadas
durante o evento;

10

O participante que não comparecer na competição no dia e horário agendado e não informar previamente a equipe de qualquer
problema que possa impossibilitar sua presença será considerado como faltante, perdendo o direito de realizar a avaliação em
outro horário;

11

É ALTAMENTE RECOMENDADO que o participante assista a todas as aulas da categoria INFLUENCER afim de compreender quais as
melhores técnicas para enviar seu material e participar da avaliação.

