
REGULAMENTO 

“NARRA QUEM SABE ” 
 

Regulamento de inscrição para o processo de seleção dos candidatos a participantes do Projeto 
“NARRA QUEM SABE e produzido realizado pela Vudoo Since 2010 Produções LTDA. 
 
Para a efetivação da inscrição no referido processo de seleção, a Participante deverá aceitar e cumprir 
as regras do presente Regulamento e realizar todos os procedimentos abaixo indicados. 
 
O processo de seleção dos participantes do Projeto “NARRA QUEM SABE” será composto por 02 (duas) 
fases, sendo a 1ª Fase intitulada “Seletivas” e a 2ª Fase intitulada “Treinamento”, sendo certo que a 
participação na 2ª Fase está condicionada a inscrição e a aprovação da candidata na 1ª Fase. 
 
1. Produtora: VUDOO SINCE 2010 PRODUÇÕES LTDA CNPJ sob o nº 12.261.496/0001-36 com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Viúva Lacerda, nº 433, apt. 201, Humaitá, CEP 22261-050 
Produtora(“Produtora”). 
 

2. Projeto: “Narra Quem Sabe” | 2ª Edição: consiste em selecionar, treinar e inserir mulheres nos 
debates esportivos, as capacitando para serem narradoras, apresentadoras e comentaristas de 
esporte. 
 
3. Período de Participação: 30/08/2021 a 31/12/2021 (Fase 1 e Fase 2). As Participantes do Projeto 
deverão se submeter e cumprir os Termos e Condições descritos abaixo.  

 

 
4. Período de Inscrição: 30/08/2021 a 30/09/2021 (Fase 1). 

 

5. Período de Treinamento: 05/10/2021 a 31/12/2021 (Fase 2). 
 
Participantes: Projeto válido para participação, única e exclusiva de mulheres (sexo feminino) apaixonadas 
pelo esporte, maiores de 18 (dezoito) anos, civilmente capazes, residentes no território Brasileiro, fluentes 
em Português (BR).  
 

TERMOS E CONDIÇÕES: 
6. Fase 1: Inscrição: Para se inscrever no "Narra Quem Sabe", a Participante deverá: (i) acessar o site 
www.narraquemsabe.com.br; (ii) leia atentamente o regulamento; (iii) enviar um arquivo de áudio e vídeo 
de, pelo menos, 05 (cinco) minutos com a narração de um trecho de jogo de basquete, tênis ou de alguma 
corrida de esporte motor, para o e-mail: narraquemsabe@gmail.com, durante o Período de Inscrição 
(30/08/2021 a 30/09/2021). O envio do vídeo de participação para o endereço acima será considerado 
como aceite tácito deste Regulamento.  
 

6.1. As inscrições serão aceitas apenas até 23h59min do dia 30/09/2021. 
6.2. O material enviado pelas inscritas será avaliado pela Produtora.  
6.3. Apenas serão aprovadas 05 (cinco) Participantes para a Fase 2 (Treinamento). 
6.4. Resultado | Fase 1: o resultado da Fase 1, e a divulgação das 05 (cinco) Participantes 

aprovadas para a Fase 2 (Treinamento) será no dia 05/10/2021 às 18hrs na landing page 
do ProjetoR e em outras plataformas escolhidas a exclusivo critério da Produtora.  

6.5. No decorrer da seleção a produção do Projeto e da Fase 1 a Produtora, e demais terceiros 
designados por ela, poderão entrar em contato com as Participantes para avaliar e solicitar 
informações adicionais. 

6.6. Ao realizar a inscrição, a Participante declara estar ciente dos termos e condições desse 
Regulamento, e expressamente se obriga a cumpri-lo, bem como todas as obrigações e 
deveres nele estabelecidos. 

http://www.narraquemsabe.com.br/
mailto:narraquemsabe@gmail.com


 
7. Fase 2: Treinamento: As participantes escolhidas serão treinadas por técnica contratada pela 
Produtora, as quais terão que, obrigatoriamente, obedecer ao seguinte cronograma durante o Período de 
Treinamento. A falta de disponibilidade ou o não comparecimento gerará desclassificação imediata da 
candidata. 

(i) Disponibilidade: a Participante vai precisar ter disponibilidade de, pelo menos, 03 (três) 
horas, 03 (três) vezes na semana, de segunda à sexta-feira, das 13 às 18hs, durante os 03 
(três) meses do Projeto para realização dos Treinamentos. 

(ii) Remoto: O treinamento será realizado remotamente pelo período de 03 (três) meses 
podendo ao final, caso permitido e seguindo todos os Protocolos do Coronavírus na Cidade 
de São Paulo, ter ações presenciais. com todos os custos pagos pela Produtora. 

(iii) Comparecimento: A Participante deverá realizar atividades durante o Projeto.  
(iv) Oportunidade: A Participante pode ser convidada a participar de programas de terceiros, 

as quais deverá comparecer e assinar documento contratual próprio para sua participação. 
(v)  
(vi) Divulgação pelas Participantes: Toda e qualquer divulgação do Projeto, informações, 

making off, treinamentos, imagens, sons, notícias, bastidores, entre outros do Projeto ou 
à ele relacionado, deverá ter aprovação prévia, expressa e por escrito pela Produtora. 

(vii) Equipamento: A Produtora irá enviar em comodato kit para cada Participante com 
telefone, microfone e iluminação básica para participação no Projeto. A entrega do 
material estará condicionada a assinatura de documento correspondente. 

(viii) Contrato: A Participante deverá assinar termos, contratos, declarações e demais 
documentos necessários para o uso de sua imagem voz, sua participação no Projeto e 
demais entregas relacionadas ao Projeto. 

 
8. USO DA VOZ E IMAGEM 
8.1. Ao enviar o material, e efetivar a inscrição, a participante concede à terceiros contratantes da 
Produtora, bem como a terceiros por ela indicados,  uma licença, automática e gratuita,  definitivo, 
universal, irrevogável e irretratável de sua imagem e voz, e para fins de utilização das imagens e/ou sons 
contidos nos vídeos e/ou nas fotos encaminhadas pela candidata, bem como de seus extratos, trechos ou 
partes, a exclusivo critério de terceiros contratantes da Produtora, podendo, exemplificativamente, adaptá-
los para fins de produção de obras audiovisuais novas ou não, obras audiovisuais para fins de exibição em 
circuito cinematográfico, obras literárias, peças teatrais e/ou peças publicitárias, incluí-las ou sincroniza-las 
em outras obras; utilizá-las, bem como as imagens, vozes, materiais fotográficos, vídeos e demais materiais 
eventualmente enviados quando da inscrição no presente processo de seleção do Projeto, para produção 
de matéria promocional em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de divulgação das 
obras audiovisuais, para a composição de qualquer produto ligado às mesmas, assim como produção do 
“making of” das obras audiovisuais; fixá-los em qualquer tipo de suporte material, tais como películas 
cinematográficas de qualquer bitola, CD, “homevideo”, DAT, DVD, Blu-Ray e suportes de computação 
gráfica em geral, ou armazená-los em banco de dados, exibi-los através de projeção em tela em casa de 
frequência coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso pago, transmiti-los via rádio e/ou televisão 
de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte 
de sinal existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como independentemente 
da modalidade de comercialização empregada, incluindo “pay tv”, “pay per view”, “near vídeo on demand” 
ou “vídeo on demand”, independentemente das características e atributos do sistema de distribuição, 
abrangendo plataformas analógicas ou digitais, com atributos de interatividade, ou não), IPTV, plataformas 
de streaming; mídias sociais; plataformas digitais; comercializá-los ao público em qualquer suporte material 
existente, promover ações de merchandising ou veicular propaganda, bem como desenvolver qualquer 
atividade de licenciamento de produtos e/ou serviços derivados das obras audiovisuais, disseminá-las 
através da Internet e/ou telefonia, fixa e/ou móvel, ceder os direitos autorais sobre as obras audiovisuais a 
terceiros, para qualquer espécie de utilização, ou ainda dar-lhes qualquer outra utilização que proporcione 
à terceiros contratantes da Produtora alguma espécie de vantagem econômica, sem limite de vezes ou 
tempo, no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devido a Participante qualquer remuneração ou 
compensação. Caso seja necessário a celebração de quaisquer documentos para ratificação, modificação e 



acréscimo da presente licença, a Participante, desde já, ao realizar sua inscrição, expressamente reconhece 
e concorda que o celebrará. 
8.2. Este material poderá ser utilizado antes do Projeto e demais programas audiovisuais relacionados 
começarem, durante tal programa e depois que ele terminar em programas jornalísticos do canal e demais 
obras audiovisuais relacionadas ou que mencionem o Projeto. 
8.3. A candidata declara-se ciente de que todo e qualquer material por ela enviado à Produtora quando 
de sua inscrição, poderá ser utilizado em associação com outros textos, títulos, documentos, gráficos e 
demais materiais de propriedade de terceiros contratantes da Produtora, sem que para isso seja devida 
qualquer remuneração à candidata ou que seja considerado violação de direitos de terceiros. A candidata 
declara, para todos os fins de direito, deter os direitos necessários sobre a(s) foto(s), o vídeo e respectivos 
conteúdos, encaminhados à Produtora, mencionados nos itens acima, inclusive direitos de uso de imagem 
de terceiros, para licenciá-lo na forma aqui determinada, sem que tal utilização pela Produtora ou terceiros 
importe em violação de direitos de terceiros. A candidata, portanto, assume a exclusiva responsabilidade 
perante Produtora e terceiros, por qualquer pleito ou demanda, judicial ou extrajudicial, que, de qualquer 
forma, tenha por objeto a(s) foto(s) e/ou o vídeo enviado, sendo certo que a candidata deverá assumir o 
polo passivo da relação processual arcando com todas e quaisquer custas judiciais, honorários advocatícios 
e indenizações de qualquer natureza. Caso não seja a candidata denunciada à lide, ou não seja possível 
assumir a posição da Produtora, seus diretores, empregados ou colaboradores em eventual demanda, 
obriga-se a candidata a arcar com todos os custos decorrentes de tais demandas, incluindo, mas sem se 
limitar a: custas processuais, honorários advocatícios e eventuais verbas indenizatórias 
8.4. A candidata declara ter plena ciência e desde já concorda que a Produtora poderá utilizar o vídeo, 
a(s) foto(s) e/ou qualquer outro material enviado na dinâmica de inscrição, para qualquer obra e/ou 
programa da Produtora, podendo, portanto, realizar comentários sobre o desempenho da Participante. O 
vídeo, a(s) foto(s) e/ou qualquer material encaminhado pela candidata não será devolvido pela Produtora, 
que poderá dar-lhes qualquer destinação, a seu exclusivo critério, podendo, inclusive, destruí-los. 
 
9. Disposições Gerais: 
9.1. As candidatas serão responsáveis pelas informações fornecidas à Produtora ou qualquer outra 
empresa relacionada ao Projeto.  
10.2  A desistência da Participante do Projeto não revoga ou altera nenhuma das licenças, obrigações, 
concessões e cessões efetuadas através desse documento. Se desistente, a Participante poderá ser 
substituída pela Produtora por qualquer outra Participante de sua escolha. 
9.2. Toda e qualquer declaração, informação, comunicação, palavra, opiniões, comentários realizados 
pelas Participantes no âmbito do Projeto serão de sua exclusiva responsabilidade, pelas quais se 
responsabilizam em caráter irrevogável e irretratável, bem como manterão a empresa contratante da 
Produtora indene de todo e qualquer dano, perda, prejuízo, obrigação (“Perda”) por sua emissão, seja 
dentro do Projeto ou em plataformas provedoras de conteúdo de terceiros, redes sociais e etc, durante o 

Período de Participação. Se, em qualquer hipótese, a Produtora e/ou a empresa contratante da 
Produtora ou demais usuários vierem a ser compelidos a indenizar terceiros em razão de demanda 
judicial ou extrajudicial que tiver por declarações, informações, comunicação, palavra, opiniões, 
comentários emitidos pelas Participantes, a Participante compromete-se, desde já, a assumir a posição 
da Produtora/ou a empresa contratante da Produtora  e, eventualmente, de seus diretores, 
empregados e colaboradores, em quaisquer pleitos e demandas de terceiros com relação ou em 
decorrência da utilização da(s) foto(s) e/ou do vídeo e que viole o presente regulamento e/ou qualquer 
legislação aplicável ou quaisquer direitos de terceiros. Caso não seja a Participante denunciado à  lide, 
ou não seja possível assumir a posição da Produtora/ou a empresa contratante da Produtora, seus 
diretores, empregados ou colaboradores em eventual demanda, obriga-se a Participante a arcar com 
todos os custos decorrentes de tais demandas, incluindo, mas sem se limitar a: custas processuais, 
honorários advocatícios e eventuais verbas indenizatórias 
1.1. São condições que invalidam a participação no Projeto: participações que não sigam as regras 
estabelecidas nesse Regulamento, falsificação, adulteração, omissão de informações, ou fornecimento de 
informações parciais, falsas ou improcedentes, impossibilidade de identificação do contemplado, qualquer 
tentativa de manipular, fraudar ou burlar os procedimentos de participação no Projeto.  



1.2. O procedimento constante deste Regulamento é absolutamente determinante para a participação 
no Projeto, sendo certo que qualquer desvio, ação ou omissão com o intuito de obter qualquer vantagem 
no decorrer do Projeto implicará na exclusão sem aviso prévio da Participante envolvida. 
1.3. Fica claro e ajustado que na hipótese de a Produtora perceber a falsidade de qualquer das 
declarações dadas pela Participante, ou caso estas sejam consideradas incompletas/inconclusivas, a 
Produtora poderá desclassificar a Participante do processo de seleção ou eliminá-lo do programa, a 
qualquer tempo, sem que lhe seja devida qualquer explicação ou indenização. 
1.4. Quaisquer atos previstos nesse Regulamento que praticados fora do(s) prazo(s) estipulados nesse 
documento serão considerados por não praticados. 
1.5. Esse Regulamento é público e as Participantes têm pleno conhecimento das informações aqui 
contidas. 
1.6. A Produtora se reserva o direito de alterar, independentemente de prévio consentimento dos 
participantes, as disposições neste documento previstas, sendo certo que dará publicidade às novas 
previsões dentro do prazo que considerar razoável. 
1.7. A Participante deverá manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer informação recebida 
proveniente da presente inscrição/participação no Projeto. 
1.8. O banco de dados gerado em função das inscrições será de inteira propriedade da Produtora, que 
poderá utilizá-lo sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que melhor lhe prouver. 
1.9. Não poderão participar da seleção os funcionários das empresas das envolvidas na produção do 
Projeto, seus prestadores de serviços, bem como seus parentes até terceiro grau. 
1.10. A Produtora não se obriga a realizar o Projeto qualquer de suas edições, ou a selecionar candidatas 
para participação no mesmo, podendo o programa e/ou a realização das inscrições serem canceladas a 
qualquer tempo, ainda que após o seu início, a exclusivo critério da Produtora. Nestas hipóteses, não será 
devido a Participante qualquer tipo de reparação ou indenização. 
1.11. A Produtora se reserva o direito de efetuar toda e qualquer ação corretiva que se aplique às ações 
de terceiros que venham a interferir no bom funcionamento dos instrumentos desenvolvidos para 
realização deste processo de seleção e/ou do Projeto. 
1.12. Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a Produtora não tem como 
garantir que o acesso aos seus sites ou Portal, inclusive às promoções nele veiculadas, esteja livre de 
invasões, interrupções ou suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, internos ou externos, casos de força 
maior ou por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu controle, se eximindo de qualquer 
responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos. 
1.13. Em razão acima exposto, na hipótese de ocorrência de interrupções de qualquer gênero no 
sistema, durante o período de realização das inscrições, a Produtora não ficará obrigada a prorrogar seu 
prazo de duração, dando-se por encerrado o procedimento de inscrição e/ou seleção segundo o exclusivo 
critério da Produtora. 
1.14. Este Regulamento poderá ser alterado pela Produtora tantas vezes quantas necessárias, garantida 
a sua divulgação de forma eficaz a critério, também, da Produtora. 
1.15. As dúvidas, bem como os casos omissos não previstos neste Regulamento, serão analisados e 
decididos exclusivamente pela Produtora. 
1.16. Quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento deverão ser resolvidas perante o foro 
da Comarca da Capital de São Paulo preterindo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Declara a candidata estar ciente e de acordo com as regras e determinações do presente 
Regulamento, nada tendo a opor com relação ao mesmo. 
 


