Prêmio ESET de Jornalismo em Segurança da Informação 2022
- Regras e Condições -

O PRÊMIO ESET DE JORNALISMO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 2022 (de agora em diante denominado
“CONCURSO”) é uma iniciativa desenvolvida pela ESET América Latina SRL para a região, que tem como objetivo premiar
o trabalho de profissionais dedicados ao jornalismo em tecnologia.
Em sua décima quinto edição, o concurso premiará o autor do melhor trabalho jornalístico focado no tema de segurança
da informação com uma viagem ao Mobile World Congress 2022 (MWC) que será realizado em Barcelona (Espanha). O
ganhador também viajará para a Bratislava (Eslováquia), onde fica a sede da ESET.
Esta iniciativa nasce do interesse em reconhecer o trabalho e dedicação de quem, da mesma forma que a ESET, acredita
na importância da divulgação de informações para o conhecimento e a capacitação da sociedade na prevenção de
ataques que comprometem a segurança na Internet.

1. Modalidade do CONCURSO
O PRÊMIO do CONCURSO será outorgado anualmente.
Os trabalhos apresentados serão agrupados dentro das seguintes categorias:
●
Impresso: aplica-se aos trabalhos que apresentam as características comuns às notas publicadas em jornais e
revistas ou gerados em agências de notícias;
●
Digital: aplica-se a todos os trabalhos veiculados unicamente em meios digitais, portais e blogs;
●
Multimídia: aplica-se a todos os trabalhos jornalísticos apresentados em rádio, televisão, vídeo blogs e
podcasts.
Em uma primeira instância, o júri irá pré-selecionar os trabalhos finalistas, de acordo com os critérios de avaliação
especificados no ponto 3 do presente Regulamento. Dentre esses trabalhos irão surgir os ganhadores dos quatro
prêmios a serem entregues:
-

Ganhador do CONCURSO Jornalismo de Segurança da ESET
Ganhador na Categoria Gráfica.
Ganhador na Categoria Digital.
Ganhador na Categoria Multimídia.

Além disso, serão entregues seis prêmios especiais para os trabalhos jornalísticos com maior pontuação, que não
tenham recebido nenhum dos prêmios anteriores em cada uma das seguintes regiões:
-

Região 1 – Brasil
Região 2 – México
Região 3 – Região Andina: Peru, Bolívia, Equador e Chile.
Região 4 – Região Rio-platense: Argentina, Uruguai e Paraguai.
Região 5 – Região América Central.
Região 6 – Região do Caribe: Venezuela e Colômbia.

O júri poderá determinar também que as categorias acima não tenham nenhum trabalho selecionado.

2. PRÊMIOS
A) O vencedor do Concurso receberá uma viagem ao MWC a realizar em Barcelona (Espanha) e uma visita aos escritórios
da ESET em Bratislava (Eslováquia), com todas as despesas pagas. As despesas incluem:
●
Passagem aérea de ida e volta para uma pessoa (da cidade de residência até Barcelona);
●
Passagem só de ida de Barcelona para Bratislava (Eslováquia),
●
Passagem de ida e volta de Bratislava (Eslováquia) para a cidade de residência,
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●
Alojamento de 9 dias e 8 noites a distribuir entre o destino de Barcelona e o de Bratislava de acordo com a
disponibilidade do vencedor;
●
Cobertura de diárias para viagens e café da manhã, almoço, lanche e jantar nos dias do evento com limite de
150 USD por dia nas duas cidades.
●
O convite para o MWC em Barcelona será fornecido.
Os participantes expressamente reconhecem e aceitam que por razões públicas e notório conhecimento
resumido nos efeitos da atual Pandemia derivada do vírus COVID-19, diferentes disposições foram emitidas pelos
Poderes Executivos de todos os países latino-americanos, o que implica respeitando as diferentes condições e limitações
na realização de viagens de qualquer natureza (principalmente aéreas).
●
Diante do exposto, os participantes aceitam que caso a regulamentação em vigor (no momento da viagem)
restrinja ou impeça a viagem que for premiada nas datas indicadas, ou caso o MWC seja cancelado, o organizador
poderá:
●
Dar ao vencedor um prêmio de valor semelhante ou
●
Fornecer a quantia em dinheiro que equivale à viagem que não pode ser feita ou
●
Com a anuência do vencedor por escrito, aguarda-se a retomada do evento MWC para que estejam reunidas
as condições sanitárias para que o vencedor possa realizar a viagem dentro do quadro legal estabelecido pelo Governo
Nacional, minimizando assim os riscos.
Em nenhum caso, o organizador será responsável pela suspensão dos voos, reprogramação das companhias aéreas,
encerramento do alojamento, ou por qualquer outra causa relacionada com a utilização do Prémio e/ou derivada das
diferentes situações geradas pela COVID 19.
3. ENTREGA DE PRÊMIOS E ANÚNCIO DOS VENCEDORES
O anúncio dos vencedores do concurso será feito oficialmente na quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Os
organizadores entrarão em contato com cada um dos vencedores por telefone para informá-los sobre o resultado e,
posteriormente, o anúncio oficial será entregue à mídia por meio de um comunicado de imprensa e publicação no Blog
Corporativo da ESET América Latina.
A cerimônia de premiação estará sujeita às condições da pandemia COVID-19 declarada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e à ordem regulamentar estabelecida pelo Estado argentino em conformidade.
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
Para avaliar os trabalhos participantes e selecionar os vencedores em cada categoria e o vencedor do concurso, serão
considerados em conjunto os seguintes critérios de avaliação e seleção:
Abordagem socialmente relevante. O tema escolhido dentro da área de segurança da informação deve ser de
interesse da comunidade.
Originalidade na investigação.
Processamento de informações em profundidade.
Qualidade narrativa.
Uso correto da terminologia técnica.
5. JURADOS
O júri convocado para o concurso MTPSI terá:
●
Equipe especializada dos Departamentos de Comunicação e Educação da ESET América Latina.
●
Personalidades reconhecidas do meio jornalístico especializado em tecnologia da região latino-americana.
A participação como júri de profissionais ligados a um meio jornalístico não exclui a possibilidade de colegas do mesmo
meio participarem como concorrentes, nem a apresentação de trabalhos que tenham sido publicados no meio em
questão durante o período indicado como válido, detalhado em ponto 5.2 destes Termos e Condições.
Caso tal ocorra, não poderá votar o referido trabalho qualquer membro do júri que exerça funções jornalísticas ou
laborais de qualquer natureza nos mesmos meios de comunicação que o participante a ser avaliado.
6. MECÂNICA PARA ESCOLHER O VENCEDOR
Os trabalhos serão avaliados de acordo com a relevância social do tema desenvolvido, a originalidade da pesquisa, o
tratamento das informações, a qualidade narrativa e o uso correto da terminologia técnica.
Eles são avaliados por um júri formado por jornalistas renomados da região e membros do Laboratório de Segurança
Informática da ESET América Latina.
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O júri avalia cada um dos trabalhos de acordo com as categorias descritas acima. O trabalho que obtiver a melhor
pontuação será o vencedor.
7. REQUISITOS
7.1. Requisitos para participantes
a.
Podem participar autores de trabalhos jornalísticos em formato impresso, digital ou multimídia de toda a
América Latina maiores de 18 anos.
b.
O autor deve ter exercido funções jornalísticas ou estar vinculado a com a mídia ou agência de notícias durante
o período de publicação estabelecido para os trabalhos concorrentes, entre 28 de agosto de 2021 e 9 de agosto de
2022.
c.
O meio ou agência com a qual o competidor estava vinculado durante o período estipulado deve ter prestado
seu serviço a um ou mais países latino-americanos durante o período de referência.
d.
Os participantes devem estar em boas condições de saúde para viajar. Além disso, se forem selecionados,
devem ter um passaporte válido com prazo de validade superior a 6 meses ou estar em processamento. Qualquer tipo
de visto ou documento exigido pelas autoridades deve ser obtido pelo vencedor de forma oportuna e adequada.
e.
A ESET e as autoridades do concurso podem solicitar informações adicionais que comprovem de forma
confiável o vínculo do jornalista participante com a mídia ou agência de notícias, de acordo com os requisitos
previamente estabelecidos.
f.
É proibida a possibilidade de vencer o concurso em duas edições consecutivas. O mesmo não ocorre com os
prêmios menores aos vencedores de cada categoria, cuja entrega não sofre qualquer tipo de restrição à continuidade.
Da mesma forma, os vencedores de cada categoria da edição 2021 podem concorrer ao prêmio máximo desta.
g.
A participação no Concurso Melhor Trabalho Jornalístico em Segurança da Informação é proibida a qualquer
pessoa que tenha uma relação de trabalho com a ESET América LAtina, incluindo fornecedores externos e funcionários
em uma relação de dependência.
7.2. Requisitos para os trabalhos
a.
Os trabalhos devem ter sido publicados entre 28 de agosto de 2021 e 9 de agosto de 2022 inclusive em algum
meio gráfico, digital ou multimídia.
b.
A participação é permitida com até um trabalho por categoria, ou seja, com no máximo três trabalhos por
pessoa. Não mais do que um trabalho do mesmo concorrente será considerado na mesma categoria.
c.
É proibido inscrever o mesmo trabalho em mais de uma categoria. O competidor deve participar com um
material original em cada uma delas.
d.
Qualquer participante pode substituir um trabalho inscrito para uma categoria particular por um novo trabalho
que pertença à mesma categoria. Para isso, o participante deverá preencher novamente a ficha de inscrição
disponibilizada no site do concurso e manter os mesmos dados pessoais preenchidos na primeira inscrição. Sempre que
houver mais de um trabalho inscrito pelo mesmo participante para a mesma categoria, a organização do concurso
considerará válido o último trabalho recebido através da ficha de inscrição.
e.
Podem participar trabalhos escritos por mais de um autor. Os prêmios, porém, são contemplados apenas para
uma pessoa, sem possibilidade de modificação. Cabe aos autores decidir quem fará a viagem, no caso do jackpot, ou
receberá o tablet ou o E-Reader (descrito no ponto 2. "prêmios" segundo parágrafo), se ganhar em qualquer categoria.
f.
Podem participar trabalhos publicados em qualquer meio ou agência da América Latina. Também os de meios
de comunicação ou agências de outros países do mundo que prestam um serviço de informação para a América Latina
e que cumprem os restantes requisitos.
g.
Os trabalhos que incluam qualquer referência a marcas ou produtos de software de segurança não poderão
participar. A menção da marca ou do profissional a ela vinculado somente será permitida caso sejam atendidos os
requisitos de agendamento, devidamente especificados e utilizados com o propósito de argumentar alguma das partes
do trabalho.
h.
Trabalhos que sejam uma compilação ou resumo de outros documentos existentes não serão aceitos.
i.
A obra deverá ser original e não serão avaliados os documentos em que for comprovado plágio em alguma de
suas partes.
j.
Qualquer citação, se houver, deve ser referenciada corretamente.
k.
Os trabalhos devem ter sido publicados originalmente em países da América Latina em espanhol ou português.
l.
É permitida a apresentação de trabalhos publicados em série em meio impresso, digital ou audiovisual. Para
concorrer, a série deve ter sido estabelecida como tal no momento da publicação. Não serão consideradas séries as
seções fixas de jornal, revista ou meio digital ou a compilação de matérias com temas diversos.
7.3. Condições
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a.
Com autorização prévia do autor e da mídia quando aplicável, os organizadores se reservam o direito de
divulgar as obras concorrentes em seu site e em outros materiais relacionados ao concurso. Em todos os casos, será
feita menção ao autor da(s) obra(s) publicada(s).
b.
O ato de inscrição compromete os competidores com as bases aqui estabelecidas e com os resultados do
concurso. A participação no concurso é a aceitação das condições aqui estabelecidas.
8. REGISTRO E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL
8.1. Inscrição
Dentro do prazo estabelecido, os interessados deverão se cadastrar somente por meio do formulário online acessível
no seguinte site: http://premios.eset-la.com/periodistas
As informações solicitadas estão devidamente especificadas no referido formulário, bem como os procedimentos e
opções de apresentação de cada trabalho, de acordo com o seu formato e consoante sejam ou não públicos em sítio da
Internet, acessível através de link ativo. Todas as informações solicitadas são confidenciais e de uso exclusivo para os
fins do Concurso.
8.2. Prazo para Inscrição
O prazo para inscrição e recepção das obras será a partir de quarta-feira 11 de maio de 2022 e 9 de agosto de 2022
inclusive.
9. CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO
Se você deseja entrar em contato com os organizadores do concurso, pode entrar em contato com
contestperiodismo@eset-la.com ou nos escritórios da ESET América Latina em Juan Díaz de Solís 1270 2º andar - Vicente
Lopez - Província de Buenos Aires - Argentina.
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