
 
Concurso Cultural Instrutor Nota 10 2019 – Categoria Instrutores 
 
 
 
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 Instrutores pessoas físicas, maiores de dezoito anos, cadastradas no 
Detran.SP e vinculados a uma auto moto escola. É obrigatório que ministrem aulas 
práticas para candidatos a Carteira Nacional de Habilitação, Categoria A. 
 
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 
 
Primeira fase (teórica) 
Na primeira fase o participante deverá preencher corretamente o cadastro no site 
www.instrutornota10.com.br, informar seu número de Cadastro junto ao 
Detran.SP, ler atentamente todo o regulamento e, no caso de concordar com todos 
os itens, iniciar a prova teórica da primeira fase do concurso cultural. 
A primeira fase será composta de um questionário com 5 (cinco) perguntas, no 
formato de múltipla escolha, sobre segurança do trânsito com base nos vídeos de 
treinamento.  
Após respondê-las, o participante deverá criar uma frase, com até 200 toques com 
o tema “Como o instrutor pode construir um trânsito melhor”. 
Serão selecionados os 5 (cinco) finalistas, com maior número de respostas corretas 
para continuarem na promoção e participarem da segunda fase. No caso de empate 
no número de respostas certas, a(s) frase(s) mais criativa(s) será(ão) utilizada(s) 
como critério de desempate pela Comissão Julgadora, formada por representantes 
das empresas promotoras/apoiadoras do concurso cultural. 
 
 
 

http://www.instrutornota10.com.br/


Segunda fase (prática) 
Nesta etapa serão realizadas as provas práticas do Concurso Cultural Instrutor 
“Nota 10” 2019 – Categoria Instrutores. Os (cinco) candidatos serão levados a 
uma pista de provas para testes práticos. Nessa fase a avaliação, que terá a data 
divulgada pelas redes sociais e no site do Concurso junto com a lista dos 
finalistas, será feita por instrutores do CETH – Centro de Educação e Treinamento 
da Honda. 
A capacidade de condução da motocicleta em circuitos diferenciados, que serão 
montados para observar a forma em conduzir, postura e uso correto dos 
equipamentos de segurança, entre outros itens, serão verificados.  
Também será avaliada a didática do instrutor, simulando uma aula prática. 
A Comissão Julgadora aplicará notas para cada prova, que podem variar de 5 
(cinco) a 10 (dez) pontos. As provas serão disputadas em motos a serem 
escolhidas pelos instrutores do CETH.  
O piloto que conseguir a maior pontuação será eleito o Concurso Cultural 
Instrutor “Nota 10” 2019. Em caso de empate entre os melhores colocados, os 
candidatos que estiverem empatados serão conduzidos a uma prova extra, a ser 
criada pela Comissão Julgadora, a exclusivo critério da mesma.  
Todas as despesas de hospedagem e alimentação para realização das provas 
práticas da segunda fase correrão por conta da empresa promotora. 
 
 
Premiação 
Serão cinco prêmios aos finalistas: 
5º lugar R$ 1.000 
4º lugar R$ 2.000 
3º lugar R$ 3.000 
2º lugar R$ 4.000 
 
O grande vencedor, que receberá o título de Concurso Cultural Instrutor “Nota 

10” 2019, ganhará uma moto (Honda CG 160 Fan) zero-quilômetro, com IPVA do 
exercício 2019 ou 2020 devidamente quitado e documentação regularizada em seu 
nome. A moto será entregue na concessionária autorizada mais próxima da 
residência do vencedor em até 90 dias a partir da premiação, em data a ser 
combinada com o mesmo.  
 
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 das empresas promotoras. 
 


