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Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2018 
- Regras e Condições - 

 
O PRÊMIO ESET DE JORNALISMO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 2018 (de agora em diante 
denominado “CONCURSO”) é uma iniciativa desenvolvida pela ESET América Latina SRL para a região, que 
tem como objetivo premiar o trabalho de profissionais dedicados ao jornalismo em tecnologia. 
Em sua décima primeira edição, o concurso premiará o autor do melhor trabalho jornalístico focado no tema 
de segurança da informação com uma viagem ao Mobile World Congress 2019 (MWC) que será realizado em 
Barcelona (Espanha). O ganhador também viajará para a Bratislava (Eslováquia), onde fica a sede da ESET. 

Esta iniciativa nasce do interesse em reconhecer o trabalho e dedicação de quem, da mesma forma que a 
ESET, acredita na importância da divulgação de informações para o conhecimento e a capacitação da 
sociedade na prevenção de ataques que comprometem a segurança na Internet. 
 
1. Modalidade do CONCURSO 
O PRÊMIO do CONCURSO será outorgado anualmente.  
Os trabalhos apresentados serão agrupados dentro das seguintes categorias: 

• Gráfica: aplica-se aos trabalhos que apresentam as características comuns às notas publicadas em 
jornais e revistas ou gerados em agências de notícias; 

• Digital: aplica-se a todos os trabalhos veiculados unicamente em meios digitais, portais e blogs; 
• Multimídia: aplica-se a todos os trabalhos jornalísticos apresentados em rádio, televisão, videoblogs 

e podcasts. 
 
Em uma primeira instância, o júri irá pré-selecionar os trabalhos finalistas, de acordo com os critérios de 
avaliação especificados no ponto 3 do presente Regulamento. Dentre esses trabalhos irão surgir os 
ganhadores dos quatro prêmios a serem entregues: 

 
- Ganhador do CONCURSO Jornalismo de Segurança da ESET 
- Ganhador na Categoria Gráfica. 
- Ganhador na Categoria Digital. 
- Ganhador na Categoria Multimídia. 

 
 

Além disso, serão entregues seis prêmios especiais para os trabalhos jornalísticos com maior pontuação, que 
não tenham recebido nenhum dos prêmios anteriores em cada uma das seguintes regiões:  
 

- Região 1 – Brasil 
- Região 2 – México 
- Região 3 – Região Andina: Peru, Bolívia, Equador e Chile. 
- Região 4 – Região Rio-platense: Argentina, Uruguai e Paraguai. 
- Região 5 – Região América Central. 
- Região 6 – Região do Caribe: Venezuela e Colômbia. 

 
O júri poderá determinar também que as categorias acima não tenham nenhum trabalho selecionado. 
 
 
2. PRÊMIOS 
O ganhador do CONCURSO receberá uma viagem para Mobile World Congress 2018, que será realizado em 
Barcelona (Espanha), e para a Bratislava (Eslováquia), com todos os custos pagos. Os custos incluem:  
a. Viagem a Barcelona (Espanha): Passagem aérea ida e volta para uma pessoa (desde a cidade de 
residência até Barcelona); hospedagem por nove dias e oito noites em um hotel três ou quatro estrelas 
(segundo disponibilidade) e cobertura de despesas de viagem relacionados a transporte e café da manhã, 
almoço, café da tarde e jantar nos dias de evento, com um máximo de 150 dólares por dia. Além disso será 
enviado um convite ao MWC.  
 
b. Viagem a Bratislava (Eslovaquia): Passagem aérea ida e volta para uma pessoa (desde Barcelona 
até Bratislava), hospedagem por três dias e duas noites em um hotel de três ou quatro estrelas (segundo 
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disponibilidade) e despesas de viagem relacionados a transporte e café da manhã, almoço, café da tarde e 
jantar nos dias de evento com um máximo de 150 dólares por dia. 
Os ganhadores das categorias Gráfica, Digital e Multimídia receberão um tablet ou produto similar de última 
geração, segundo a disponibilidade que exista em cada país de cada ganhador no momento da premiação. 
Os vencedores de prêmios especiais por região recebem, cada um, um E-Reader ou produto similar de 
última geração, segundo a disponibilidade que haja no país de cada ganhador no momento da premiação. 
O anúncio dos ganhadores do CONCURSO será realizado oficialmente no dia 21 de setembro de 2018. Os 
organizadores farão contato por telefone com cada um dos ganhadores para informar sobre o resultado do 
CONCURSO e, posteriormente, o anuncio oficial será divulgado à imprensa por meio de uma nota e 
publicação no Blog Corporativo da ESET América Latina SRL. 
 
O ganhador não poderá exigir a mudança de PRÊMIO por outro item, ou por um valor em dinheiro, de modo 
que não haverá negociações. 
 
3. Critérios de avaliação e seleção 
Para avaliar os trabalhos participantes e selecionar os ganhadores em cada categoria e o vencedor do 
CONCURSO serão considerados um conjunto de critérios e avaliações para seleção, tais como: 

- Foco socialmente relevante. O tema escolhido dentro do âmbito de segurança da informação deve 
ser de interesse para a comunidade. 

- Originalidade na pesquisa. 
- Tratamento da informação em profundidade. 
- Qualidade narrativa. 
- Correta utilização de termos técnicos. 

 
4. Jurado 
A mesa do Júri convoca para o CONCURSO MTPSI: 

• Pessoal especializado dos Departamentos de Comunicação e Educação da ESET. 
• Personalidades reconhecidas do meio jornalístico especializado em tecnologia da região América 

Latina. 
 
A participação como jurado de profissionais vinculados com um meio jornalístico não anula a possibilidade de 
que colegas do mesmo meio participem, bem como a apresentação de trabalhos que tenham sido publicados 
no meio em questão, durante o período indicado como valido, detalhado no ponto 5.2 do presente 
Regulamento. 
 
Caso isso ocorra, todo membro do Júri que desenvolva qualquer atividade no mesmo meio de comunicação 
no qual trabalhe um participante a ser avaliado, será impossibilitado de emitir seu voto no trabalho 
mencionado. 
 
5. Requisitos 

5.1. Requisitos para os participantes 
a. Poderão participar autores de trabalhos jornalísticos em formato gráfico, digital ou multimídia com 
mais de 18 anos em toda a América Latina.  
b. O autor deve ter desempenhado tarefas jornalísticas ou estar vinculado profissionalmente com 
algum meio ou agência de notícias durante o período de publicação estabelecido para os trabalhos 
concursantes, entre 30 de agosto de 2017 e 9 de agosto de 2018. 
c. O meio ou agência com a qual o participante esteve vinculado durante o período estipulado deve 
haver prestado seu serviço a um ou vários países da América Latina durante o período de referência. 
d. Os participantes devem ter um bom estado de saúde para viajar. Além disso, no caso de serem 
selecionados, devem ter passaporte vigente com um período de expiração maior que 6 meses no 
momento de ingressar a Barcelona e a República da Eslováquia. Qualquer tipo de visto ou 
documento exigido pelas autoridades deve ser obtido pelo vencedor em tempo de forma adequada. 
e. A ESET e as autoridades do CONCURSO poderão solicitar informação adicional que comprove 
irrefutavelmente a ligação entre o jornalista participante com o meio ou agência de notícias, segundo 
os requisitos previamente estabelecidos. 
f. Fica vedada a possibilidade de ganhar em duas edições consecutivas do CONCURSO. Não ocorre o 
mesmo com os PRÊMIOS menores aos ganhadores de cada categoria, cuja entrega não sofre de 
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nenhum tipo de restrição de continuidade. Assim mesmo, os ganhadores de cada categoria da 
edição 2017 estão possibilitados de competir pelo PRÊMIO maior no presente. 
g. Está proibida a participação no Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação de toda 
pessoa que possua relação trabalhista com a ESET América Latina SRL, incluindo fornecedores 
externos e funcionários com vínculo de trabalho na mesma. 

    5.2. Requisitos para os trabalhos 
a. Os trabalhos devem ter sido veiculados entre os dias 30 de agosto de 2017 e 9 de agosto de 2018 
em algum meio gráfico, digital ou multimídia.  
b. É permitida a participação com até um trabalho por categoria, isto é, com um máximo de três 
trabalhos por pessoa. Não será considerado mais de um trabalho do mesmo participante para uma 
mesma categoria. 
c. Está proibido inscrever um mesmo trabalho em mais de uma categoria. O participante deve 
inscrever um material original em cada uma das mesmas.  
d. É permitido que todo participante substitua um trabalho inscrito para uma categoria em particular 
com um novo trabalho que pertença à mesma categoria. Para isso, o participante deverá novamente 
preencher o formulário de inscrição disponível no hotsite do CONCURSO e manter os mesmos dados 
pessoais fornecidos na primeira inscrição. Sempre que existir mais de um trabalho inscrito por um 
mesmo participante para uma mesma categoria, os organizadores do CONCURSO considerarão como 
válido o último trabalho recebido através do formulário de inscrição. 
e. Poderão participar trabalhos inscritos por mais de um autor. Os PRÊMIOS, no entanto, 
contemplarão unicamente uma pessoa, sem possibilidade de modificação. Cabe aos autores a 
decisão sobre quem vai fazer a viagem no caso do PRÊMIO maior, ou receberá um tablet ou o E-
Reader (descrita no ponto 2. “PRÊMIOS” segundo parágrafo), se vencer em qualquer categoria.  
f. Poderão participar trabalhos veiculados em qualquer meio ou agência da América Latina, e 
também aqueles de meios ou agências de outros países do mundo que prestarem um serviço 
informativo para América Latina e que preencham os requisitos restantes.  
g. Não poderão participar aqueles trabalhos que incluírem alguma referência a marcas ou produtos 
de software de segurança. Só será permitida a menção da marca ou do profissional vinculado à 
marca em caso de preencher os requisitos de uma citação, devidamente explicitada e utilizada com o 
fim de argumentar alguma das partes do trabalho. 
h. Não serão admitidos trabalhos que sejam compilação ou resumo de outros documentos já 
existentes. 
i. Requer-se que o trabalho seja original e não serão avaliados aqueles documentos nos quais seja 
possível provar plágio em qualquer uma de suas partes. 
j. Qualquer citação, se houver, deverá ser corretamente referenciada. 
k. Os trabalhos devem ter sido veiculados originalmente em países da América Latina em idioma 
espanhol ou português. 
l. É permitida a apresentação de trabalhos que tenham sido publicados como séries em meios 
impressos, digitais ou audiovisuais. Para poder participar do concurso, as séries devem haver sido 
estabelecidas como tais no momento de sua publicação. Não serão consideradas séries de sessões 
fixas diariamente, revista ou meio digital ou recopiar artigos com diferentes temas. 

    5.3. Condições 
a. Prévia autorização do autor e do meio, quando aplicado. Os organizadores se reservam a 
faculdade de divulgar os trabalhos participantes em seu site na Internet e em outros materiais 
relacionados com o CONCURSO. Em todos os casos, será nomeado o autor de o/os trabalho(s) 
divulgado(s). 
b. O ato de inscrição compromete os participantes a aceitar o regulamento aqui proposto e os 
resultados do CONCURSO. A participação no prêmio de Melhor Trabalho Jornalístico em Segurança 
Informática é uma aceitação das condições aqui estabelecidas. 
 

6. Inscrição e apresentação do material 
6.1. Inscrição 

Dentro do prazo previsto, os interessados deverão inscrever-se unicamente por meio do formulário 
online acessível no seguinte site: http://PREMIOS.ESET-la.com/periodistas 
A informação solicitada se encontra devidamente explícita neste formulário, assim como os 
procedimentos e opções de envio de cada trabalho, segundo seu formato e se estejam públicos em 
alguns sites, accessíveis mediante um link ativo. Toda a informação solicitada é confidencial e de uso 
exclusivo aos fins do CONCURSO. 

http://premios.eset-la.com/periodistas
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6.2. Prazo para inscrição 
O prazo para inscrição e recepção de trabalhos será entre 17 de maio de 2018 e 9 de agosto de 
2018.  

 
7. Entre em contato com a organização 
Se você quiser entrar em contato com os organizadores do concurso, envie um e-mail para 
concursoperiodismo@eset-la.com ou para os escritórios da ESET América Latina. 
 


