SEGUNDA RETIFICAÇÃO DE EDITAL ASBRAN nº001/2020
Segunda retificação das cláusulas e condições do Edital nº 001/2020 referente ao
“PRÊMIO LIESELOTTE ORNELLAS NUTRICIONISTA DESTAQUE NO BRASIL”.

A Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN), por meio de sua Presidente, através
deste Edital, torna público que resolve retificar as seguintes condições, no seguinte termo:

(...)

CAPÍTULO II - PROMOÇÃO E PREMIAÇÃO
Art. 6º O vencedor do concurso será contatado com antecedência e seu depoimento, em
vídeo, será transmitido durante o CONBRAN DIGITAL - Congresso Brasileiro de Nutrição
(CONBRAN 2020), que realizar-se-á de 19 a 22 de janeiro de 2021, em formato online.

Art. 7º O vencedor do concurso receberá como premiação:
- Troféu “Prêmio Lieselotte Ornellas Nutricionista Destaque no Brasil”;
- Certificado de “MENÇÃO HONROSA”;
- 1 inscrição cortesia para acesso ao CONBRAN DIGITAL - CONBRAN 2020, individual e
intransferível.
Art. 8º Sendo o CONBRAN DIGITAL – CONBRAN 2020 um evento online e considerando
as condições de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus –
COVID 19, não haverá cerimônia de entrega presencial do PRÊMIO LIESELOTTE
ORNELLAS NUTRICIONISTA DESTAQUE NO BRASIL. O vencedor receberá a premiação
em sua residência, com data anterior a realização do congresso, e seu depoimento de
agradecimento será exibido durante o CONBRAN DIGITAL.

(...)
CAPÍTULO III - INSCRIÇÃO
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Art. 9º As inscrições serão efetuadas no período de 21 de janeiro de 2020 a 21 de outubro
de 2020 até às 16 horas, exclusivamente de forma online, pelo endereço eletrônico
www.asbran.org.br.

Parágrafo Primeiro - Não serão confirmadas as inscrições que não obedecerem às
determinações previstas neste Edital ou inscritas após as 16 horas do dia 21 de outubro de
2020.

(...)

CAPÍTULO V - RESULTADO
Art. 17º O resultado será informado no dia 23 de novembro de 2020, por meio do endereço
eletrônico indicado no requerimento da inscrição e divulgado no Portal Asbran
(www.asbran.org.br).

(...)
CAPÍTULO VI – CRONOGRAMA
Art. 18º O cronograma deste concurso atenderá as seguintes datas:

ETAPA

DATA
21 de janeiro de 2020 até 21

Inscrição

de outubro de 2020

HORÁRIO
16h00

Divulgação do resultado

23 de novembro de 2020

16h00

Premiação

19 de janeiro de 2021

CONBRAN Digital

Ratificam-se as demais cláusulas e condições.
São Paulo/SP, 17 de agosto de 2020.
__________________________
Ruth Cavalcanti Guilherme
Presidente da ASBRAN
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