REGULAMENTO DO CONCURSO
“Trabalhando às Claras APS”
1. O presente regulamento tem a finalidade de disciplinar a distribuição
gratuita de prêmios, na modalidade Assemelhado a Concurso, nos termos do
art. 1º da Lei n.º 5.768/71 e do Decreto n.º 70.951/72, que será promovida
pela DENTSCARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.106.945/0001-06, com sede na Avenida Edgar Nelson Meister,
n. 474, Distrito Industrial, CEP: 89219-501, Joinville/SC, telefone (47) 34416100, no período de 30/01/2018 à 30/07/2018.
2. O concurso tem por finalidade incentivar estudantes, professores e
profissionais do mercado a conhecerem e explorarem a versatilidade dos
produtos da Dentscare (descritos no Anexo VI), através da elaboração de
casos clínicos e a possibilidade de conhecer a fábrica da empresa
promotora, além dos demais prêmios.
3. PERÍODO E CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: no período entre às 00h
do dia 30/01/2018 às 23h59min do dia 15/05/2018, os interessados deverão
se
inscrever,
gratuitamente,
no
endereço
eletrônico:
www.concursoasclaras.com.br, devendo, para tanto, preencher corretamente
todas as informações solicitadas.
4. Após o período de inscrição, os participantes terão até o dia 30/06/2018
para enviar o caso clínico, nos termos da cláusula 7, sendo que não serão
aceitos novos cadastros após o período de inscrições, ou o envio de casos
clínicos realizados por terceiros em nome do participante da promoção.
5. Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados, que atingirem as maiores
pontuações, nos termos da cláusula 20, desde que estes apresentem todos
os documentos solicitados neste regulamento e preencham todas as
condições de participação.
6. Os participantes poderão concorrer aos prêmios com a apresentação de
apenas um caso clínico cada um, de um elemento dental, desde que seja um
caso original, ou seja, que não tenha sido publicado e/ou divulgado em
qualquer outro meio anteriormente (incluindo, mas não se limitando, em
revistas, sítios eletrônicos, jornais acadêmicos, ateliês, congressos nacionais
ou internacionais, etc.).
7. Os casos clínicos deverão observar as “Normas de Apresentação” (Anexo
I) disponibilizadas no hotsite do concurso, precisam ser originais, e devem
ser postadas no site do concurso www.concursoasclaras.com.br - na página
envio de caso clínico, juntamente com as imagens, os termos de autorização
(Anexos II, III, IV e V) devidamente preenchidos e assinados, bem como, o
comprovante de matrícula e frequência do acadêmico. Para garantia dos
participantes, a coordenação do Concurso Trabalhando às Claras APS enviará
um e-mail de confirmação acerca do recebimento do trabalho.
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8. Os procedimentos relativos à confecção dos casos clínicos serão de
responsabilidade exclusiva dos cirurgiões-dentistas que o realizarem, na
condição de orientadores dos acadêmicos participantes, sendo que a
Dentscare não fornecerá qualquer produto e/ou material para realização dos
casos clínicos.
9. Não serão aceitos, sendo causa de eliminação: (a) casos clínicos que não
utilizem nenhum produto de fabricação da Dentscare listados no Anexo VI;
(b) casos clínicos que violem qualquer direito de imagem e/ou propriedade
intelectual; (c) arquivos inelegíveis e/ou enviados fora do prazo; (d) casos
clínicos que não observem estritamente as Normas de Apresentação ou que
sejam enviados por qualquer meio e/ou ferramenta diferente daquele
especificado neste regulamento; (e) imagens sem foco, de baixa qualidade,
descentralizadas, com diferentes graus de luminosidade ou que identifiquem
qualquer paciente, ou seja, as fotos deverão mostrar apenas a boca e os
dentes do paciente; (f) imagens em formatos ".pps" ou ".doc", fora de foco,
sem contraste e brilho balanceados, escuras ou com outro problema que
impeça a visualização do assunto de interesse ou a reprodução; (g) envio de
mais de um caso clínico por participante (professor, acadêmico ou
profissional), bem como, qualquer alteração no caso clínico posterior ao seu
envio; (h) utilização de recursos para edição de imagens (photoshop e
outros); e (i) descumprimento de qualquer cláusula disposta neste
Regulamento.
10. A participação nesta promoção é restrita às pessoas físicas maiores de
18 anos, residentes e domiciliados no Brasil, graduandos ou pós-graduandos
(cursos de graduação, especialização, atualização, aperfeiçoamento,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado), vinculados a uma instituição de
ensino superior no curso de odontologia, mediante apresentação do
comprovante de matrícula e frequência referente ao 1º semestre de 2018
expedido pela instituição de ensino, e desde que se inscrevam sob
responsabilidade e orientação de professor devidamente registrado no
Conselho Regional de Odontologia e vinculado à mesma instituição de ensino.
11. Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso
de fraude comprovada, podendo ainda responder civil e/ou penalmente por
tais atos, inclusive por crime de falsidade ideológica ou documental. Não
terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas do
concurso e que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade.
12 O direito ao prêmio é pessoal e intransferível e nenhum item integrante
da promoção poderá ser convertido em dinheiro, de acordo com o Art. 15 –
Parágrafo 5º do Decreto n.º 70.951/72. Em hipótese alguma o ganhador
poderá pedir a troca ou a substituição de qualquer detalhe que não seja o
determinado na descrição dos prêmios.
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13. Premiação: Serão premiados os três casos clínicos que atingirem a maior
pontuação, sendo a premiação assim distribuída:
a) 1º lugar: para o Acadêmico: visita à fábrica da Dentscare, na
cidade de Joinville/SC, valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em
barras de ouro, e publicação do caso clínico na revista FGM News
2019, FGM Estética Study Group e redes sociais; para o Professor
orientador: visita à fábrica da Dentscare, na cidade de Joinville/SC,
valor de R$3.000,00 (três mil reais) em barras de ouro; e para a
Universidade vinculada ao acadêmico: 1(um) ano de produtos de
fabricação da empresa promotora, no valor mensal de R$1.000,00
(mil reais), a serem escolhidos entre os produtos listados no Anexo
VI, a contar do mês de setembro de 2018.
b) 2º lugar: para o Acadêmico: visita à fábrica da Dentscare, na
cidade de Joinville/SC, valor de R$3.000,00 (três mil reais) em barras
de ouro, e publicação do caso clínico no sítio eletrônico da empresa
promotora (http://www.fgm.ind.br/site/) e redes sociais; para o Professor
orientador: visita à fábrica da Dentscare, na cidade de Joinville/SC,
valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em barras de ouro; e para a
Universidade vinculada ao acadêmico: 1(uma) cesta de produtos de
fabricação da empresa promotora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a serem escolhidos entre os produtos listados no Anexo VI.
c) 3º lugar: para o Acadêmico: visita à fábrica da Dentscare, na
cidade de Joinville/SC, valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em barras
de ouro, e publicação do caso clínico no sítio eletrônico da empresa
promotora (http://www.fgm.ind.br/site/) e redes sociais; para o
Professor orientador: visita à fábrica da Dentscare, na cidade de
Joinville/SC, valor de R$1.000,00 (um mil reais) em barras de ouro;
e para a Universidade vinculada ao acadêmico: 1(uma) cesta de
produtos de fabricação da empresa promotora, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), a serem escolhidos entre os produtos
listados no Anexo VI.
14. A visita à fábrica da Dentscare ocorrerá no dia 10/08/2018 e consistirá
em visita à matriz e filial da empresa promotora, situadas na cidade de
Joinville/SC, reunião com seus consultores e apresentação à diretoria da
empresa. Estão inclusos os custos com passagem de ida e volta, partindo do
aeroporto mais próximo da residência do contemplado até o aeroporto de
Joinville, considerando que para aqueles que residem a uma distância de
300km a passagem se dará de forma terrestre, partindo da residência do
ganhador até a rodoviária do município de Joinville; traslado da residência do
contemplado até o destino e de volta à residência; 1 diária de hospedagem
em hotel de categoria até 3 estrelas; e uma refeição - almoço. Nenhum
contemplado terá direito à acompanhante.
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15. O prêmio em barras de ouro consistirá em entrega de certificado de barra
de ouro no valor correspondente ao prêmio, mediante assinatura de recibo.
16. O vale e/ou cesta de produtos consiste em valor disponível para troca em
produtos exclusivamente de fabricação da empresa promotora do concurso,
listados no Anexo VI deste Regulamento, desde que disponíveis em estoque
a época do pedido, que deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar
da divulgação do resultado final.
17. Dos valores acima descritos serão descontados os impostos devidos, nos
termos da legislação vigente.
18. Condições gerais das viagens:
a)
A viagem deverá obrigatoriamente ser realizada na data
especificada neste Regulamento (10/08/2018), pois se destina a
evento específico.
b) Caso ocorra qualquer imprevisto por parte do contemplado, não
caberá nenhum ressarcimento ou pagamento de quantia em dinheiro
pela empresa Dentscare.
c)
A confirmação da viagem deverá ser realizada pelo contemplado
com no mínimo 10 dias de antecedência da data de embarque. Não
será permitida a remarcação e/ou alteração de qualquer data, horário
ou local de embarque e desembarque, considerando que a emissão
das passagens será efetuada de acordo com os endereços indicados
na ficha de inscrição.
d) A escolha da data e dos horários dos voos, de eventuais
conexões, bem como dos horários dos traslados eventualmente
oferecidos será realizada pela empresa Denstcare a seu único e
exclusivo critério, com o objetivo de garantir o embarque do
contemplado para o destino final da viagem. A empresa Dentscare
não será responsável por hospedagem em hotel ou qualquer outro
custo,
caso
o
contemplado
perca
o
traslado
de
embarque/desembarque oferecidos pela empresa promotora.
e)
Fica desde já claro e acertado que o contemplado, em nenhuma
hipótese, será reembolsado caso escolha outra forma de locomoção
que não seja aquela oferecida pela empresa Dentscare.
f)
A empresa Dentscare não se responsabilizará pelas despesas
pessoais realizadas pelo contemplado durante a viagem, tais como:
despesas referentes à lavanderia, compras e dispêndios pessoais,
artigos de toucador, telefonemas internacionais e locais, souvenires,
consumo de itens de frigobar, excesso de bagagem, locação de
carros, bebidas alcóolicas, corridas de táxi, enfim, quaisquer outras
despesas pessoais não previstas neste regulamento serão de única
responsabilidade do contemplado.
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g) A empresa Dentscare não assume qualquer responsabilidade
por eventuais acidentes ou ocorrências resultantes de força maior que
fujam totalmente de seu controle e que venham a causar danos
materiais ou físicos ao contemplado durante a viagem, inclusive
quaisquer danos, avarias ou prejuízos que possam ocorrer ao
contemplado, bem como aos seus bens materiais durante a viagem
objeto do Prêmio, tais como, mas não se limitando, roubo, furto,
acidentes e/ou extravio de mala, os quais deverão ser objeto de
reclamação diretamente com a pessoa ou empresa prestadora de
serviços responsável pelos prejuízos.
h) A empresa Dentscare não se responsabiliza por quaisquer
danos e despesas oriundas de motivos de caso fortuito ou de força
maior que impeçam o contemplado de cumprir os prazos estipulados
nesta Promoção.
i)
O contemplado declara estar ciente das situações a seguir
elencadas, nas quais, entre outras legalmente admitidas, a empresa
Dentscare não se responsabilizará: (i) por qualquer ato pessoal que
o contemplado venha a cometer, notadamente aqueles que
apresentem qualquer forma de afronta aos bons costumes, à moral e
à legislação vigente; (ii) por atrasos ou cancelamento de voos e por
falhas na prestação de serviços por terceiros; (iii) por quaisquer
motivos de caso fortuito ou de força maior que impeçam o
contemplado de cumprir os prazos estipulados nesta Promoção.
19. Forma de apuração: a avaliação dos casos clínicos será realizada entre
os dias 01/07/2018 e 15/07/2018, por um Comitê de Cirurgiões-Dentistas
altamente capacitados e sem vínculo empregatício com a empresa promotora
- que não poderá concorrer à premiação tanto na participação da realização
de caso clínico quanto na orientação de alunos, e será registrada por meio de
ata.
20. A avaliação será às cegas, e serão considerados critérios de avaliação
quanto à restauração de somente um elemento dental, levando em
consideração os seguintes itens: (a) Sorriso harmônico 0 – 2 pontos; (b)
Anatomia adequada de 0 – 2 pontos; (c) Nível de acabamento e polimento
de 0 – 2 pontos; (d) Utilização de espessuras e cores adequadas das camadas
de resina que influenciam o resultado final da restauração de 0 – 2 pontos; e
(f) Capacidade de mimetizar o policromatismo do dente de 0 – 2 pontos. Os
casos clínicos poderão receber uma pontuação final de 0 a 10 pontos e a
restauração direta em resina composta deverá ser em dente anterior.
21. A divulgação dos ganhadores ocorrerá no dia 16/07/2018, no hotsite do
concurso, via e-mail, telefone e nos canais digitais da Dentscare.
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22. A decisão da Comissão Julgadora será soberana e irrecorrível, podendo,
a seu exclusivo critério e por motivo relevante, deixar de outorgar qualquer
um dos prêmios, mediante decisão justificada.
23. Procedimento de validação do contemplado: A empresa promotora
solicitará aos participantes selecionados nesta promoção (acadêmico e
orientador), que tiveram os três casos clínicos com maior pontuação, para o
fim de validação da condição de contemplados, o que segue: cópia
autenticada dos documentos originais (identidade, CPF, comprovante de
residência, cadastro no CRO do professor orientador e comprovação do
vínculo com instituição de ensino superior do acadêmico), bem como, os
termos de autorização originais devidamente assinados (Anexos II, III, IV e
V). Referidos documentos deverão ser encaminhados por Sedex até o dia
20/07/2018 para a sede da empresa promotora (A/C Coordenação de
Marketing Estética).
24. Após o atendimento da condição prevista no item acima, será divulgado
o resultado final do concurso até o dia 30/07/2018.
25. Exibição dos prêmios: Os prêmios serão divulgados no hotsite do
concurso e nos canais digitais da empresa promotora, e a empresa
compromete-se a adquiri-los ou, na impossibilidade, realizar depósito
caucionado correspondente, em até 08 (oito) dias ante da divulgação final do
concurso, conforme determina o art. 15º, §1º e § 2º do Decreto n.º
70.951/1972 e parágrafo único do artigo 34 da Portaria MF nº 41/2008.
26. Entrega do prêmio: Os prêmios serão entregues livres e desembaraçados
de qualquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da divulgação
do resultado final do concurso que ocorrerá no dia 30/07/2018, na sede da
empresa promotora ou na residência do contemplado, desde que atendidas
todas as condições estabelecidas neste regulamento, através de Carta
Compromisso, e o usufruto do prêmio deverá ocorrer nas datas específicas
dos eventos.
27. A responsabilidade da Dentscare com os participantes contemplados
encerra-se no momento da disponibilização do prêmio, não cabendo ao
participante contemplado discutir ou redefinir as condições e premissas da
promoção ou do prêmio. O prêmio destina-se ao participante contemplado e
será entregue para o seu próprio nome, sendo vedada sua transferência para
terceiros, em qualquer situação.
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28. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja
reclamado no prazo de 180 dias contados a partir da data da apuração,
caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será
recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo
subsequente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do Decreto n.º 70.951/72.
29. Divulgação da promoção: Materiais e anúncios impressos e internet. O
regulamento completo da promoção estará disponibilizado na sede da
empresa
e
hotsite
especialmente
criado
para
o
concurso
(www.concursoasclaras.com.br).
30. Todos os participantes, independente da condição de premiados,
concordam em ceder gratuitamente, desde o momento da sua inscrição, os
direitos de uso de sua imagem e nome, permitindo inclusive a divulgação do
seu caso clínico, sem qualquer ônus para a empresa Dentscare, para uso
em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, pelo período de 12
(doze) meses após o término da Promoção (30/07/2018). A autorização
descrita nesta cláusula, não significa, nem implica ou resulta em
obrigatoriedade de divulgação, sendo esta facultativa à empresa Dentscare.
31. A participação na Promoção é voluntária e implicará a aceitação total e
irrestrita de todos os itens deste Regulamento.
32. Excluem-se de participação nesta promoção: as pessoas físicas menores
de 18 anos, acadêmicos sem orientação de profissional competente,
devidamente indicado no ato da inscrição, prestadores de serviços da
empresa promotora e os prepostos com função de gestão, sócios e
empregados da empresa promotora, ainda que tal condição venha a ser
extinta no decorrer da promoção (tal como a rescisão do contrato no caso de
funcionários), os participantes que, por qualquer motivo, qualquer inscrição
seja feita em favor de pessoas impedidas de concorrer, a mesma será
considerada inválida e não ensejará, caso seja declarada ganhadora, direito
nem ao prêmio objeto dessa promoção e nem qualquer outro direito,
vantagem, indenização de qualquer natureza. A verificação será feita por
meio de lista elaborada pela empresa promotora em parceria com os
Departamentos de Recursos Humanos, a qual será verificada no momento da
apuração.
33. Todos os participantes declaram que ao participar desta promoção
forneceram informações verdadeiras e corretas sobre si, passíveis de
confirmação, e que não utilizaram qualquer artifício, tal como, mas não
limitado, ao uso de informações de terceiros, informações incorretas,
incompletas, que visem propositalmente burlar as regras de participação
nesta promoção e que possam configurar qualquer crime, cientes de que
poderão responder administrativa, cível ou penalmente pelos atos praticados.
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34. Caso se confirme que algum contemplado se enquadre em qualquer
condição descrita nos itens anteriores, sendo a verificação dos impedidos
realizada no ato da apuração e caso fique constatado o impedimento, haverá
de imediato a sua desclassificação e o prêmio será transmitido ao próximo
participante que melhor pontuou, atendendo as regras deste plano de
operação.
35. Os produtos como: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos
de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados não
poderão participar desta promoção conforme veto do Art. 10º do Decreto n.º
70.951/72.
36. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores
participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus
respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/REPCO.
37. O simples ato do preenchimento da ficha de inscrição pressupõe total
conhecimento e concordância com as disposições do regulamento da
promoção por parte do participante.
38. Nenhuma responsabilidade será atribuída à Dentscare, no decorrer e
posteriormente ao período de participação nesta promoção, em razão do não
preenchimento pelo participante dos requisitos previamente determinados
neste regulamento, quer seja em decorrência de informações incorretas ou
equivocadas, ou pela perda da ficha de inscrição de participação.
39. É de total responsabilidade da Dentscare o cumprimento de todas as
condições estabelecidas neste regulamento.
40. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca de Joinville/SC para
solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente
promoção.
41. Certificado de Autorização CAIXA Nº 3-2355/2017 – Distribuição
Gratuita.
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ANEXO I
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS
1. NORMAS GERAIS
1.1 O presente ANEXO servirá para padronizar os casos clínicos
apresentados pelo(a) Participante do Concurso Trabalhando às Claras, sendo
parte integrante e indissociável do Regulamento, vinculando-as ao seu
conteúdo.
1.2 O Participante deverá fornecer os casos clínicos atendendo,
obrigatoriamente, as normas abaixo descritas, sob pena de desclassificação:
1.2.1. O participante deverá indicar o tema do caso clínico a ser
apresentado;
1.2.2. O texto referente ao caso clínico deverá ser redigido em campo
disponível no próprio hotsite do Concurso;
1.2.3. A sequência ilustrativa do caso clínico deverá observar a seguinte
ordem: título em português, nome do autor, descritivo do caso clínico
indicando os dados relevantes como idade, sexo, diagnóstico,
tratamento proposto e resultados;
1.2.4. As fotografias deverão ser correlatas com os procedimentos
adotados no trabalho, sendo que o participante deverá encaminhar no
mínimo 06 (seis), e no máximo 10 (dez) fotografias, e estas devem estar
em formato ".jpeg" ou ".tif";
1.2.5. As fotografias enviadas deverão conter legendas dos
procedimentos (passo a passo), sendo que tais legendas deverão ser
renomeadas em cada imagem ao inserir no site;
1.2.6. As fotografias deverão ser numeradas de acordo com a sua
sequência;
1.2.7. As fotografias deverão estar com o assunto em foco e com
centralização idêntica para todos os passos. A resolução mínima da
fotografia é de 150 dpi, e, máxima, de 01 megabyte, e a imagem deve
apresentar equilíbrio de cor e luminosidade. Caso haja necessidade de
recorte das imagens, este deverá ser realizada em proporção 10 x 15;
1.2.8. As fotos inicial e final do caso clínico deverão ser encaminhadas
na forma digital, pelo site, e deverão conter indicações "antes" e
"depois" na legenda.
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ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PARTICIPANTE DO CONCURSO - ACADÊMICO

____________________________________________________________
_________________________________________,brasileiro(a), inscrito(a)
no CPF sob o número ___.___.___-__, e RG número ________________,
residente e domiciliado(a) na Rua ______________________________,
número
______,
complemento
____________,
Bairro
__________________,
CEP
__.___-___,
Cidade
de
______________________/__, na qualidade de proprietário dos direitos
autorais
sobre
o
caso
clínico
denominado
____________________________________________________________
____________________________________________________________
AUTORIZO EXPRESSAMENTE a empresa DENTSCARE LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.106.945/0001-06,
com sede na Avenida Edgar Nelson Meister, n. 474, Distrito Industrial, CEP:
89219-501, Joinville/SC, a utilizar-se da minha imagem e do caso
clínico acima referido para fins publicitários, a qualquer tempo,
divulgando-as em quaisquer meios de comunicação, impresso ou eletrônico,
seja através de reprodução, promoção e/ou mídia, incluindo, mas não se
limitando, sites, banners, revistas, folders, veículos televisivos, redes sociais,
entre outros, inclusive com a possibilidade de reedição de tais conteúdos para
situações futuras, sem que com isso me seja devida qualquer remuneração,
reembolso ou compensação de qualquer natureza, possuindo a presente
autorização caráter irrevogável e irretratável.
Por ser o presente expressão da verdade, firma-o.
______________________, _________/_________/___________
Local e Data
_______________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante

REGULAMENTO DO CONCURSO
“Trabalhando às Claras APS”
ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PARTICIPANTE DO CONCURSO – CIRURGIÃO-DENTISTA

____________________________________________________________
_________________________________________,brasileiro(a), inscrito(a)
no CPF sob o número ___.___.___-__, e RG número ________________,
residente e domiciliado(a) na Rua ______________________________,
número
______,
complemento
____________,
Bairro
__________________,
CEP
__.___-___,
Cidade
de
______________________/__, na qualidade de proprietário dos direitos
autorais
sobre
o
caso
clínico
denominado
____________________________________________________________
____________________________________________________________
AUTORIZO EXPRESSAMENTE a empresa DENTSCARE LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.106.945/0001-06,
com sede na Avenida Edgar Nelson Meister, n. 474, Distrito Industrial, CEP:
89219-501, Joinville/SC, a utilizar-se da minha imagem e do caso
clínico acima referido para fins publicitários, a qualquer tempo,
divulgando-as em quaisquer meios de comunicação, impresso ou eletrônico,
seja através de reprodução, promoção e/ou mídia, incluindo, mas não se
limitando, sites, banners, revistas, folders, veículos televisivos, redes sociais,
entre outros, inclusive com a possibilidade de reedição de tais conteúdos para
situações futuras, sem que com isso me seja devida qualquer remuneração,
reembolso ou compensação de qualquer natureza, possuindo a presente
autorização caráter irrevogável e irretratável.
Por ser o presente expressão da verdade, firma-o.
______________________, _________/_________/___________
Local e Data
_______________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO IV
TERMO DE AUTORIZAÇÃO – PACIENTE

____________________________________________________________
_________________________________________,brasileiro(a), inscrito(a)
no CPF sob o número ___.___.___-__, e RG número ________________,
residente e domiciliado(a) na Rua ______________________________,
número
______,
complemento
____________,
Bairro
__________________,
CEP
__.___-___,
Cidade
de
______________________/__, na qualidade de paciente do caso clínico
denominado __________________________________________________
____________________________________________________________
AUTORIZO EXPRESSAMENTE a empresa DENTSCARE LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.106.945/0001-06,
com sede na Avenida Edgar Nelson Meister, n. 474, Distrito Industrial, CEP:
89219-501, Joinville/SC, a utilizar-se da minha imagem e do caso
clínico acima referido para fins publicitários, a qualquer tempo,
divulgando-as em quaisquer meios de comunicação, impresso ou eletrônico,
seja através de reprodução, promoção e/ou mídia, incluindo, mas não se
limitando, sites, banners, revistas, folders, veículos televisivos, redes sociais,
entre outros, inclusive com a possibilidade de reedição de tais conteúdos para
situações futuras, sem que com isso me seja devida qualquer remuneração,
reembolso ou compensação de qualquer natureza, possuindo a presente
autorização caráter irrevogável e irretratável.
Por ser o presente expressão da verdade, firma-o.
______________________, _________/_________/___________
Local e Data
_______________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO V
TERMO DE RESPONSABILIDADE E ORIENTAÇÃO – CIRURGIÃO-DENTISTA
____________________________________________________________
_________________________________________,brasileiro(a), inscrito(a)
no CPF sob o número ___.___.___-__, RG número ________________, e
CRO

número

_______/__,

residente

______________________________,

e

domiciliado(a)

número

______,

na

Rua

complemento

____________, Bairro __________________, CEP __.___-___, Cidade de
______________________/__, na qualidade de orientador do acadêmico
participante ________________________, inscrito no CPF sob o número
___.___.___-__, DECLARO EXPRESSAMENTE ser o único responsável por
todos os procedimentos realizados para a produção do caso clínico, estando
ciente das condições de participação no concurso “Trabalhando às Claras
APS”, promovido pela empresa DENTSCARE LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.106.945/0001-06, com sede na
Avenida Edgar Nelson Meister, n. 474, Distrito Industrial, CEP: 89219-501,
Joinville/SC.

Por ser o presente expressão da verdade, firma-o.
______________________, _________/_________/___________
Local e Data
_______________________________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO VI
LISTA DE PRODUTOS
Produtos Dentscare
Clareadores dentais
WHITENESS PERFECT 10% KIT - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS PERFECT 16% KIT - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS PERFECT 22% KIT - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS HP MAXX KIT - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS HP MAXX 1 PACIENTE - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS HP KIT - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS HP 1 PACIENTE - VENDA SOB PRESCRIÇAO
KIT WHITENESS HP COM TOP DAM - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS HP BLUE 35 UNITÁRIO COM TOP DAM - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS HP AUTO MIXX KIT C/ TOP DAM
WHITENESS HP BLUE 35% KIT - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 10% BULK 50UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 7,5% BULK 50UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 4% BULK 50UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 6% BULK 50UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 10% BULK 15UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 4% BULK 15 UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 6% BULK 15UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS 7,5% BULK 15UN - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS SUPER ENDO 37% - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS PERBORATO - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITENESS RM 6% - seringa 2G
WHITE CLASS KIT 6% CALCIO - VENDA SOB PRESCRIÇAO
WHITE CLASS KIT 7,5% CALCIO - VENDA SOB PRESCRIÇAO
Acabamento e Polimento
KIT POLIMENTO DIAMOND MASTER
DIAMOND ACI ACII - 2 seringas 4G cada
DIAMOND EXCEL – Seringa 2G
DIAMOND R - Seringa 4 G
FELTROS DIAMOND 12 MM – 24 discos
FELTROS DIAMOND 8 MM – 24 discos
FELTROS DIAMOND 8/12 MM – 24 discos
DIAMOND FLEX 12 MM – 24 discos
DIAMOND FLEX 8 MM – 24 discos
DIAMOND FLEX 8/12 MM – 24 discos
DIAMOND PRO EX FINA 8/12 MM – 26 discos
DIAMOND PRO F 8/12 MM – 26 discos
DIAMOND PRO G 8/12 MM – 26 discos
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DIAMOND PRO M 8/12 MM – 26 discos
DIAMOND PRO SORTIDO 12 MM – 56 discos
DIAMOND PRO SORTIDO 8 MM – 56 discos
DIAMOND PRO SORTIDO 8/12 MM – 56 discos
Dessensibilizantes
DESENSIBILIZE 10 GR
DESENSIBILIZE KF 0,2% - seringa 2,5G
DESENSIBILIZE KF 2% - seringa 2,5G
NANO P - seringa 3G
Assessórios
ARCFLEX M
ARCFLEX G
ARCFLEX 2 UN M / G
Ionômeros de Vidro
MAXXION R POWDER A 2 – 10G
MAXXION R POWDER A 3 – 10G
MAXXION R LIQUID – 8G
MAXXION R KIT A2 (10G + 8G)
MAXXION R KIT A3 (10G + 8G)
MAXXION C (15G + 10G)
MAXXION C LIQUID – 10G
MAXXION C PÓ – 15G
ION-Z KIT A1
ION-Z KIT A2
ION-Z KIT A3
Resinas
RESINA OPUS BULK FILL FLOW A1 2G - REFIL
RESINA OPUS BULK FILL FLOW A2 2G - REFIL
RESINA OPUS BULK FILL FLOW A3 2G - REFIL
RESINA OPUS BULK FILL A1 4G - REFIL
COMBO OPUS BULK FILL A2 4G
RESINA OPUS BULK FILL A3 4G - REFIL
KIT OPALLIS INTRO (4 seringas de 4g + 1 Âmbar 4ml + 1 seringa de condac
37% )
RESINA OPALLIS KIT BASICO - 6 cores
RESINA OPALLIS REFIL DA 1 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL DA 2 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL DA 3 4GR
RESINA OPALLIS REFIL DA 3,5 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL DA 4 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL DB 1 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL DB 2 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL DB 3 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL DC 2 2 GR
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RESINA OPALLIS REFIL DC 3 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL D-BLEACH 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL EA 1 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL EA 2 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL EA 3 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL EA 3,5 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL EC 2 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL E-BLEACH H 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL E-BLEACH M 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL E-BLEACH L 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL T-BLUE 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL T-YELLOW 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL T-ORANGE 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL VH 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL VM 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL VL 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL EA 4 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL EB 1 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL EB 2 4 GR
RESINA OPALLIS REFIL EB 3 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL EC 3 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL T-NEUTRAL 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL OP PEARL 2 GR
RESINA OPALLIS REFIL OP WHITE 2 GR
RESINA OPALLIS ODONTOPEDIATRICA

A 0,5 2 GR

RESINA OPALLIS ODONTOPEDIATRICA

B 0,5 2GR

RESINA OPALLIS FLOW OA 3,5 2GR
RESINA OPALLIS FLOW B 0,5 2 GR
RESINA OPALLIS FLOW A 0,5 2 GR
RESINA OPALLIS FLOW T 2 GR
RESINA OPALLIS FLOW OP 2 GR
RESINA OPALLIS FLOW A1 2 GR
RESINA OPALLIS FLOW A2 2 GR + A2 2gr
RESINA OPALLIS FLOW A3 2 GR
RESINA OPALLIS LAB DA1 4 GR
RESINA OPALLIS LAB DA2 4 GR
RESINA OPALLIS LAB DA3 4 GR
RESINA OPALLIS LAB DA3,5 4 GR
RESINA OPALLIS LAB DB1 4 GR
RESINA OPALLIS LAB DB2 4 GR
RESINA OPALLIS LAB DC2 4 GR
RESINA OPALLIS LAB EA1 4 GR
RESINA OPALLIS LAB EA2 4 GR

REGULAMENTO DO CONCURSO
“Trabalhando às Claras APS”
RESINA OPALLIS LAB EA3 4 GR
RESINA OPALLIS LAB EB1 4 GR
RESINA OPALLIS LAB EA3,5 4 GR
RESINA OPALLIS LAB EB2 4 GR
RESINA OPALLIS LAB EC2 4 GR
RESINA OPALLIS T-NEUTRAL 4 GR
RESINA OPALLIS LAB OPACO A 2 GR
RESINA OPALLIS LAB OPACO B 2 GR
RESINA OPALLIS LAB OPACO C 2 GR
RESINA LLIS DA 1 4GR
RESINA LLIS DA 2 4GR
RESINA LLIS DA 3 4GR
RESINA LLIS DA 3,5 4GR
RESINA LLIS DB 2 4GR
RESINA LLIS EA 1 4GR
RESINA LLIS EA 2 4GR
RESINA LLIS EA 3 4GR
RESINA LLIS EA 3,5 4GR
RESINA LLIS EA 4 4GR
RESINA LLIS EB 1 4GR
RESINA LLIS EB 2 4 GR
RESINA LLIS EB 3 4GR
RESINA LLIS EC 2 4GR
RESINA LLIS EC 3 4GR
RESINA LLIS INCISAL 4GR
RESINA LLIS PRACTICAL KIT (EA2, EA3, EA3,5, EB2 e DA3 + Ambar 4 ml)
RESINA VITTRA APS DA0 REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS DA1 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS DA2 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS DA3 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS DA3,5 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS DA4 REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS DA5 REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS EA1 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS EA2 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS EA3 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS EB1 REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS E-BLEACH REFIL 4G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS VM REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS VH REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS TRANS-OPL REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS TRANS-N REFIL 2G - LANÇAMENTO
RESINA VITTRA APS KIT ESSENTIAL C/ AMBAR (DA1, DA2, DA3, EA1, EA2 e
Trans N) + Ambar APS 6ml + Condac 37%)
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RESINA VITTRA APS KIT DENTES CLAROS (5 refils (DA0, DA1, VH, E-Bleach e
Trans OPL) + Ambar APS 6ml + 1 Condac 37% + 1 Pasta Diamond excel) LANÇAMENTO
HEMOSTHASE GEL – seringa 2,5G
Pinos de Fibra de Vidro
WHITE POST DC KIT 25 UN
WHITE POST DC 0,5 INTRO – 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC 1 INTRO – 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC 2 INTRO – 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC 3 INTRO – 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC E 0,5 INTRO - 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC E 1 INTRO – 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC E 2 INTRO – 5 pinos e 1 broca
WHITE POST DC 3 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC E 2 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC 0,5 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC 1 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC 2 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC E 0,5 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC E 1 REFIL c/ 5 pinos
WHITE POST DC e DC E KIT 25 UN
Barreira gengival
TOP DAM CORES BLUE – seringa 2G
TOP DAM CORES GREEN – seringa 2G
TOP DAM CORES PEARL – seringa 2G
TOP DAM CORES VIOLET – seringa 2G
Condicionadores
CONDAC 37% - 3 seringas c/ 2,5 ml cada
CONDAC PORCELANA 10% - seringa 2,5G
CONDAC PORCELANA 5% - seringa 2,5G
Placas EVA
PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 1 MM – 5 un
PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 2 MM – 2 un
PLACA EVA WHITENESS QUADRADA 3 MM – 2 un
PLACA EVA WHITENESS REDONDA 3 MM – 2 un
PLACA EVA WHITENESS REDONDA 2 MM – 2 un
Microaplicadores
CAVIBRUSH EXTRA FINO(LARANJA) – 100 un
CAVIBRUSH FINO(AZUL) – 100 un
CAVIBRUSH LONGO(CINZA) – 100 un
CAVIBRUSH REGULAR(VERDE) – 100 un
Flúor em espuma
FLUOR CARE FRESH – 100ml
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FLUOR CARE CHOCOLATE – 100 ml
FLUOR CARE MORANGO – 100 ml
FLUOR CARE UVA – 100 ml
FLUOR CARE TUTTI FRUTI – 100 ml
Verniz fluoretado
DUOFLUORID XII - 10ml
Silano
PROSIL – 4G
Selante
PREVENT KIT MATIZADO ( 5 seringas prevent + Condac 37%)
PREVENT KIT OPAQUE WHITE ( 5 seringas prevent + Condac 37%)
PREVENT MATIZADO 2 GR (REFIL)
PREVENT OPAQUE WHITE 2 GR (REFIL)
Cimento
ALLCEM TRANS BASE 2,5 GR
ALLCEM A 1 BASE 2,5 GR
ALLCEM A 2 BASE 2,5 GR
ALLCEM A 3 BASE 2,5 GR
ALLCEM CATALISADOR 2,5 GR
ALLCEM TRANS BASE + CATALYST 5 GR
ALLCEM A 1 BASE + CATALYST 5 GR
ALLCEM A 2 BASE + CATALYST 5 GR
ALLCEM A 3 BASE + CATALYST 5 GR
ALLCEM CORE A1 6 GR (seringa corpo duplo base + catalisador)
ALLCEM CORE A2 6 GR (seringa corpo duplo base + catalisador)
ALLCEM CORE A3 6 GR (seringa corpo duplo base + catalisador)
ALLCEM CORE OPAQUE PEARL 6 GR (seringa corpo duplo base + catalisador)
Ortodontia
ORTHO BITE BLUE
ORTHO BITE PINK
ORTHO BITE UV TRACE
ORTHOCEM – (seringa 4G + Condac 37)
ORTHOCEM UV TRACE – (seringa 4G + Condac 37)
TOP COMFORT seringa 2G (Protetor para bráquetes e acessórios)
Adesivos
AMBAR 4 ML
AMBAR 6 ML
AMBAR APS 6ML
AMBAR UNIVERSAL 4 ML
Cimentos para Lentes de contato
ALLCEM VENEER APS MINI KIT (3 seringas cores: A1, Opaque White e Trans + 3
Pasta Try-in com 2g cada nas mesmas cores + 1 Ambar APS 2ml.
ALLCEM VENEER TRY-IN A1 REFIL 2 GR
ALLCEM VENEER TRY-IN A2 REFIL 2 GR
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ALLCEM VENEER TRY-IN E-BLEACH M 2 GR
ALLCEM VENEER TRY-IN OPAQUE WHITE 2 GR
ALLCEM VENEER TRY-IN TRANS 2 GR
ALLCEM VENEER TRY-IN A3 REFIL 2 GR
ALLCEM VENEER APS A1 REFIL 2,5 GR ALLCEM VENEER APS A2 REFIL 2,5 GR
ALLCEM VENEER APS A3 REFIL 2,5 GR ALLCEM VENEER APS E-BLEACH M REFIL 2,5 GR ALLCEM VENEER APS OPAQUE WHITE REFIL 2,5 GR
ALLCEM VENEER APS TRANS REFIL 2,5 GR -

