
 
Concurso Cultural Instrutor Nota 10 2019 – Categoria Alunos 
 
 
A revista MOTO ESCOLA, publicada pela Trajeto Comunicação e Marketing Ltda., com 
sede à Alameda Diamante, 212 – Recanto Tranquilo, Atibaia, SP, inscrita sob o CNPJ 
número 26.695.582/0001-61, com o apoio do Sindautoescola.SP (Sindicato das 
Auto Moto Escolas e Centros de Formação de Condutores no Estado de São 
Paulo) e da Moto Honda da Amazônia, organiza e promove o Concurso Cultural 
Instrutor Nota 10 2019, válido para o Estado de São Paulo no período compreendido 
entre os dias 1° de outubro a 31 de dezembro de 2019. Este concurso é um 
incentivo à segurança, didática relativa às técnicas de pilotagem, instrução de alunos e 
criatividade dos participantes, sem qualquer modalidade de sorteio, pagamento ou 
vínculo à compra, uso de bens e direitos ou serviços. 
 
Obrigatoriedade 
 
Somente poderão participar do Concurso Cultural Instrutor “Nota 10” 2019 – 

categoria Alunos pessoas físicas, maiores de dezoito anos que estejam em processo de 
formação para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, Categoria A (Habilitação 
para conduzir motocicletas), residentes no Estado de São Paulo. Os alunos devem 
estar matriculados em moto escolas / CFCs credenciados pelo Detran – SP. 
 
 
Atenção! Não poderão participar do Concurso Cultural Instrutor “Nota 10” 2019 as 
seguintes pessoas: funcionários das empresas promotoras, apoiadoras, 
patrocinadoras e fornecedoras de quaisquer serviços ou produtos relativos ao 
concurso cultural, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau.  
 
 
Desenvolvimento do Concurso Cultural Instrutor “Nota 10” 2019 – Categoria 

Alunos 
 
Premiação dos alunos 
Para participar o aluno deverá entrar no site do concurso 
www.instrutornota10.com.br, indicar sua moto escola / CFC e, por fim, preencher o 
cadastro aceitando os termos de participação no Concurso.  
O aluno deverá assistir aos vídeos de treinamento e participar de um QUIZ 
assinalando a resposta correta para cada vídeo. Por fim, o aluno deverá criar uma 
frase (com até 200 caracteres) com o seguinte tema: “Como a motocicleta vai 
melhorar minha vida”.  
O primeiro critério de avaliação da Comissão Julgadora (formada por integrantes 
da empresa promotora e apoiadoras) são as respostas corretas, o segundo critério 
é a originalidade e criatividade da frase.  
Os alunos que completarem os requisitos (preencher as respostas corretas e criar a 
frase) estarão concorrendo ao prêmio de R$ 1.500 (referente ao custo de emissão de 



sua CNH, categoria “A”). Além do prêmio em dinheiro, serão escolhidos dez alunos que 
ganharão um capacete cada. 
 
As empresas promotoras se reservam o direito de fazer uso da imagem e do nome do 
ganhador, em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação da 
promoção. O ganhador concorda em ceder às empresas promotoras todos os direitos 
autorais e/ou patrimoniais eventualmente existentes sobre as frases finalistas, para 
que das mesmas tais empresas possam fazer uso e dispor, livremente, com vistas a 
esta promoção e divulgação de seu desenvolvimento posterior, sem qualquer ônus 
adicional. 
 
 
Esta promoção tem caráter exclusivamente cultural, realizada de acordo com o 
disposto na Lei nº 5.768/71 e no Decreto nº 70.951/72, artigo 30. 
 
As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas pela Comissão 
Organizadora, composta por representantes da empresa promotora. 
 
 
 
 


