PRÊMIO SER HUMANO NISE DA SILVEIRA 2019
O QUE É O PRÊMIO SER HUMANO NISE DA SILVEIRA?
É instrumento de valorização das melhores iniciativas dedicadas ao desenvolvimento das pessoas
dentro e fora das organizações, assim como de estímulos ao pensamento criativo e identificação
de novos talentos.
DOS TRABALHOS





Os trabalhos deverão constituir real contribuição prática ao avanço técnico ou operacional
da gestão de pessoas, compatíveis com os objetivos do Prêmio Ser Humano Nise da
Silveira 2019.
Os trabalhos poderão ser de autoria individual ou em coautoria, porém será entregue
apenas um troféu por trabalho vencedor.
Trabalhos que foram inscritos em edições anteriores a esta não poderão participar
novamente.
O mesmo trabalho não poderá ser inscrito em mais de uma modalidade, devendo o(s)
autor(es), definir a modalidade de acordo com a maior adequação, alinhamento ou
enquadramento à respectiva definição da premiação.

DAS MODALIDADES









Gestão de Pessoas – Acadêmica - premia trabalhos de caráter técnico ou científico
referentes à gestão de pessoas e produzidos por alunos de graduação ou pós-graduação;
Gestão de Pessoas – Administração - premia os trabalhos ou projetos implantados em
organizações alagoanas, relativos à gestão ou desenvolvimento dos seres humanos no
âmbito das organizações de qualquer ramo ou atividade, incentivando a valorização das
pessoas no ambiente de trabalho e o seu aperfeiçoamento integral para que tenham
maior eficácia e autorrealização em suas ações profissionais;
Gestão de Pessoas – Desenvolvimento - premia trabalhos que melhorem o
desenvolvimento de pessoas e organizações, agregando valor para os seus empregados
ou colaboradores, assim como para seus demais públicos de interesse (acionistas,
clientes fornecedores, sociedade). Quer valorizar aqueles trabalhos que levaram em
conta, sempre de forma equilibrada, os interesses das pessoas, organizações e
sociedade, gerando resultados mensuráveis;
Gestão de Pessoas – Jovem - pretende reconhecer e estimular os jovens para que se
interessem, durante a sua passagem pela universidade e/ou início da carreira
profissional, a realizar trabalhos práticos para a melhoria na gestão de pessoas.
Poderão participar, jovens que tenham até 30 anos incompletos;
Gestão de Pessoas – Sustentabilidade - tem o objetivo de certificar as melhores
práticas de Sustentabilidade desde que, exclusivamente ligados à gestão de pessoas e
desenvolvidos por organizações.

DAS INSCRIÇÕES
O prazo para as inscrições inicia-se em 09/02/2019 e termina em 25/04/2019.
Para a efetivação da inscrição serão observadas as seguintes condições:
 O participante deverá ser associado da ABRH-AL e estar adimplente, com quitação da
anuidade 2019;
 As inscrições deverão ser feitas através do envio de ficha de inscrição em PDF através do
e-mail: psh@abrh-al.com.br.
 Não há taxa de inscrição.
Os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da ABRH-AL não
poderão participar do Prêmio Ser Humano Nise da Silveira 2019.
O(s) participante(s) poderá(ão) ser brasileiro(s) ou estrangeiro(s), desde que preencha(m) as
condições estabelecidas no regulamento. O participante estrangeiro terá de apresentar,
obrigatoriamente, todo o caso em português, tendo em vista que não haverá tradução de
material. Além disso, pelo menos um dos autores deverá ser residente no Brasil.
DO JÚRI E DO JULGAMENTO
O Comitê Avaliador, convidado pelo comitê organizador do Prêmio Ser Humano Nise da Silveira
2019 é composto por membros de notória capacidade, com participação no meio acadêmico,
empresarial e de associações representativas da sociedade.
O Comitê Avaliador
 Terá assegurado que suas decisões serão sigilosas e soberanas, não cabendo recurso
algum;
 As avaliações dos jurados ficarão sob a guarda da ABRH-AL;
 Em caso de empate técnico, caberá ao comitê organizador do Prêmio definir os critérios de
desempate;
 A composição do Comitê Avaliador será divulgada na ocasião da cerimônia de entrega da
premiação, prevista para o dia 17/05/2019, no Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas.
A ABRH-AL fará a divulgação oficial dos CLASSIFICADOS para a premiação até o dia 10/05/2019,
na homepage oficial da ABRH-AL: www.abrh-al.com.br. Os vencedores somente serão
conhecidos publicamente na cerimônia de entrega da premiação.
O comitê organizador do Prêmio Ser Humano Nise da Silveira 2019 se reserva o direito de recusar
trabalhos que não estejam enquadrados no escopo deste regulamento, ou que sejam de caráter
preponderantemente publicitário.

DA PREMIAÇÃO
A Premiação será realizada no dia 17/05/2019, no Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas.
Serão considerados classificados a participar da cerimônia de premiação os trabalhos que
atingirem o percentual igual ou superior a 85% (média geral) nos critérios de avaliação.
Serão premiados, no dia 17/05/2019, os 3 (três) primeiros colocados entre os trabalhos que
atingirem as maiores notas na classificação.
Os premiados receberão os seguintes prêmios:
 Todas as divulgações, Troféu PRÊMIO SER HUMANO NISE DA SILVEIRA 2019;
 Certificado de Premiação (em nome do (s) autor(es) do trabalho);
 Divulgação de sinopse do trabalho no site da ABRH-AL: www.abrh-al.com.br;
 Os vencedores do Prêmio Ser Humano Nise da Silveira 2019, poderão concorrer ao Prêmio
Ser Humano Oswaldo Checchia, realizado pela ABRH-Brasil, em conformidade com o
regulamento específico da premiação em nível nacional.
A ABRH-AL não remunerará de nenhuma forma os trabalhos premiados e divulgados como acima
descrito, sendo a título gratuito.
É de responsabilidade do autor a autenticidade de autoria do trabalho apresentado, sendo vedado
plágio, cópia, entre outros, constituindo infração grave ao Regulamento.
A ABRH-AL não se responsabiliza pela autenticidade da autoria dos trabalhos apresentados,
sendo isenta de qualquer responsabilidade, respondendo o representante do trabalho
exclusivamente pela utilização indevida de trabalhos de terceiros.
DA DIVULGAÇÃO
A ABRH-AL promoverá a ampla divulgação do Prêmio Ser Humano Nise da Silveira 2019 em todas
as suas fases, nos veículos de comunicação ao seu alcance. Tal divulgação representará o
reconhecimento da ABRH-AL à importância do caso para a sociedade. A ABRH-AL, entretanto,
não responde pelos pontos de vista pessoais apresentados pelo(s) autor(es).
Ao se inscreverem, os candidatos, certos de que têm seus direitos autorais resguardados pela
legislação nacional vigente, concordam com a utilização gratuita de seu nome, voz, imagem e
caso inscrito para a divulgação nos veículos próprios da ABRH-AL.
Os trabalhos não classificados não serão divulgados em hipótese alguma.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As datas e informações não definidas neste regulamento, para as etapas do Prêmio Ser Humano
Nise da Silveira 2019 serão divulgadas em tempo hábil, por meio dos veículos de comunicação
ao alcance da ABRH-AL
Prazos:
 Data final do período de inscrições e envio dos trabalhos: 25/04/2019
 Divulgação dos classificados: 10/05/2019
 Cerimônia de entrega dos prêmios: 17/05/2019
O não cumprimento dos prazos previstos neste regulamento para inscrição e entrega dos
trabalhos será considerada infração ao regulamento, sendo o participante automaticamente
desclassificado, com exceção de caso fortuito ou de força maior.
Os Trabalhos omissos deste regulamento serão decididos pela Coordenação do Prêmio.
Fica, desde já, eleito o Foro de Maceió, para dirimir dúvidas do presente Regulamento.
Datas Importantes
Período de Inscrições
Divulgação dos Classificados
Cerimônia de premiação e divulgação dos vencedores

Mais informações:
ABRH-AL
Tel.: (82) 99991-5146/ 99992-7235/ 99376-2174
E-mail: psh@abrh-al.com.br
Home page: www.abrh-al.com.br

09/02/2019 a 25/04/2019
10/05/2019
17/05/2019

