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EDITAL DA ETAPA BRASILEIRA CLASSIFICATÓRIA 

CAMPEONATO MUNDIAL 2021 

MICROSOFT OFFICE - CATEGORIA EXCEL 2019 

REGRA para a ETAPA BRASILEIRA CLASSIFICATORIA para o MUNDIAL OFFICE 2021 - categoria 

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2019 - que indicará o representante do Brasil, estudante SESI/SENAI na 

final “MUNDIAL OFFICE” que será disputado em ORLANDO, FLORIDA – E.U.A., entre os dias 01 a 04 

de AGOSTO de 2021. 

Considerando que pessoas certificadas nas ferramentas de produtividade Microsoft Office otimizam o 

tempo no desenvolvimento de tarefas, possuem maior êxito acadêmico e preparação profissional, 

complementando o currículo profissional com um reconhecimento internacional. 

Considerando que o uso assertivo de ferramentas Office de produtividade, especificamente PLANILHA 

Microsoft Excel, é um dos requisitos mais demandados pelo mercado de trabalho e que saber usar planilhas 

multiplica a oportunidade em participar com proficiência de novos desafios. 

Considerando que competições e desafios são indutores da busca de conhecimento por estudantes e 

profissionais, comprovando, “que o indivíduo que possui conhecimento, especialidade e habilidade 

específica” na ferramenta objeto do exame Microsoft® Office Specialist MOS®  

Considerando que o CAMPEONATO MUNDIAL 2021 MICROSOFT OFFICE é o maior 

campeonato em número de participantes no mundo, e que a participação de um Estudante Brasileiro nas 

finais – como tem ocorrido nos últimos 13 anos – promove a importância da tecnologia na construção do 

conhecimento. 

Considerando que o Sistema Indústria, através do SESI é parceiro Educacional Microsoft e tem fomentado 

a importância da certificação e no melhor uso dos softwares, possuindo Rede de Centros de Certificações 

Microsoft Office Specialist MOS através das suas unidades educacionais que fazem parte do Programa 

Mundial Certiport. 

As partes aqui mencionadas publicam através de EDITAL, as REGRAS válidas para a ETAPA 

BRASILEIRA CLASSIFICATORIA para o MUNDIAL OFFICE 2021 categoria MICROSOFT OFFICE 

SPECIALIST EXCEL 2019* (“MUNDIAL OFFICE”) com os seguintes TERMOS E CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO que indicará o representante do Brasil, estudante do SESI SENAI do Novo Ensino 

Médio – Itinerário V - Formação Técnica e Profissional,  na final “MUNDIAL OFFICE” que será 

disputado em ORLANDO, FLORIDA – E.U.A., entre os dias 01 a 04 de agosto de 2021. 
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1. Seleção do Campeão Brasileiro Microsoft Excel 2019 ganhador etapa brasileira classificatória

para a final Mundial Office em Orlando, Florida – Estados Unidos

1.1. A primeira fase da etapa brasileira classificatória para a final Mundial consiste em realizar um

exame de certificação MOS Microsoft Office Specialist EXCEL 2019. 

1.2. Serão válidos os resultados dos exames de certificação Microsoft Office Specialist para a versão 

EXCEL 2019 que forem realizados a partir de 12 de agosto de 2020 até 12 de maio de 2021, por 

competidores que estejam dentro dos requisitos (Item 4).  

1.3. No dia 17 de maio de 2021 os organizadores divulgarão os nomes dos 5 (cinco) estudantes do 

SESI SENAI do Novo Ensino Médio – Itinerário V formação técnica e profissional, brasileiros 

finalistas que obtiverem as maiores notas, no menor tempo, do exame MOS Microsoft Office 

Specialist EXCEL 2019. 

1.4. Em caso de empate na pontuação total dos exames validos realizados, o critério de desempate para 

escolher os 5 (cinco) finalistas categoria EXCEL 2019 serão os candidatos que tiverem realizado o 

exame de certificação realizado no menor tempo. 

1.5. Persistindo o empate na pontuação e no tempo total dos exames validos realizados, o critério de 

desempate para escolher o ganhador da categoria/modalidade em tela, será o candidato que tiver 

realizado o menor número de exames de certificação. 

1.6. Se ainda persistir o empate, o critério para eleger o representante brasileiro para a final será o 

candidato com mais idade, ou “mais velho”. 

1.7. A ETC Brasil não se responsabiliza por omissões ou erros de informações ou por qualquer 

problema relacionado ao envio ou recebimento dos resultados dos exames de certificação MOS 

Microsoft Office Specialist realizados. 

1.8. A decisão dos juízes da ETC Brasil é inquestionável. 

1.9. Os 5 (cinco) estudantes classificados para a Final Etapa Brasileira MOS Microsoft Office 

Specialist EXCEL deverão realizar novo exame de Certificação MOS Microsoft Office Specialist 

EXCEL 2019 até o dia 28 de maio de 2021. 

1.10. Persistindo o empate na pontuação e no tempo total dos exames validos realizados, o critério de 

desempate para escolher o ganhador da categoria/modalidade em tela, será o candidato que tiver 

realizado o menor número de exames de certificação. 

1.11. Se ainda persistir o empate, o critério para eleger o representante brasileiro para a final será o 

candidato com mais idade, ou “mais velho”. 

1.12. O Ganhador da Final Etapa Brasileira: Será anunciado o nome do brasileiro que representará o 

Brasil na final “MUNDIAL OFFICE” categoria Microsoft Excel 2019 no dia 31 de maio de 2021. 
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1.13. O Campeão Brasileiro Microsoft Excel 2019 da Final Etapa Brasileira será 1 (um)  estudante 

do SESI SENAI do Novo Ensino Médio – Itinerário V formação técnica e profissional que 

obtiver a maior pontuação do exame de certificação Microsoft Office Specialist MOS 2019, no 

menor tempo, realizados até o dia 28 de maio de 2021. 

1.14. O Campeão Brasileiro irá representar o Brasil na final “MUNDIAL OFFICE” que será disputada 

em Orlando, Florida, Estados Unidos, entre os dias 01 e 04 de agosto de 2021. 

1.15. O Representante Brasileiro receberá passagem aérea (Brasil/Orlando/Brasil), hospedagem, 

alimentação e seguro saúde para vivenciar uma experiência inesquecível na final “MUNDIAL 

OFFICE”. 

2. Responsabilidades das partes envolvidas

2.1. Pela ETC Brasil

2.1.1. O representante brasileiro receberá a passagem aérea (Brasil/ORLANDO/Brasil), hospedagem

e alimentação durante viagem para vivenciar uma experiência inesquecível, na final 

“MUNDIAL OFFICE. 

2.1.2. Workshops denominados “MOS EXCEL 2019 BOOTCAMPs” serão realizados pela ETC para 

todos os estudantes do SESI SENAI do Novo Ensino Médio – Itinerário V formação 

técnica e profissional e Professores do SESI que se interessarem em melhor se preparar para 

o Exame MOS EXCEL 2019.

a) O Calendário com os Workshops com duração de 2 ½ horas nas manhãs e tardes das 2ª, 4ª

e 5ª feiras do mês de abril, conforme calendário a ser informado.

2.1.3. Workshop denominado “MIND PREP” para apoiar os estudantes do SESI SENAI do Novo 

Ensino Médio – Itinerário V formação técnica e profissional candidatos no preparo 

comportamental para a realização do Exame, entre os dias 03 e 07 de maio de 2021. 

2.1.4. Apoio e suporte que se fizerem necessários – durante o período de 3 a 12 de maio de 2021, 

denominado Fase “Certification Week” para a boa experiencia na realização dos exames MOS 

EXCEL 2019 pelos estudantes e professores, seja de forma remota (Exams From Home), e ou 

presenciais a serem realizados nos CATCs do SESI até o dia 12 de maio de 2021. 

2.1.5. Apoio ao Campeão Brasileiro MOS EXCEL 2019 e as partes durante os meses de junho e julho 

que antecederem a viagem para o Mundial MOS 2021. 

2.2. Pelo Departamento Nacional do SESI – SESI DN  

2.2.1. O SESI DN custeará as seguintes despesas diretamente vinculadas aos seguintes itens: 

a) Emissão dos Passaportes (1 competidor e 1 acompanhante);
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b) Taxas referentes aos serviços de visto para os Estados Unidos para o Campeão Brasileiro

representante na Final Mundial e do seu acompanhante, colaborador do SESI;

c) Pagamento dos Seguros de Vida e Saúde (1 competidor e 1 acompanhante);

d) Passagem aérea (Brasil/Orlando/Brasil), hospedagem e alimentação durante viagem para 1

(um) acompanhante a ser indicado pelo SESI.

2.2.2. Disponibilização, para todos os candidatos, de conteúdo básico para apoiar nos estudos para a 

realização do exame. 

2.3. Pelo Departamento Regional do SESI – SESI DR e Centro Autorizado de Testes Certiport – 

CATC 

2.3.1. O SESI DR/CATC se responsabilizará pelas seguintes ações: 

a) Divulgar o campeonato e mobilizar os estudantes do SESI SENAI do Novo Ensino

Médio – Itinerário V - Formação Técnica e Profissional para participar;

b) Organizar agendas de aplicação dos exames para os candidatos;

c) Apoiar nas providências de emissão de passaportes, vistos, seguros e de treinamento;

d) Indicar um responsável para acompanhar o competidor, que irá representar o Brasil na

final “MUNDIAL OFFICE”, em Orlando, Florida, Estados Unidos, entre os dias 01 de

agosto e 04 de agosto de 2021.

3. Prêmios para os ganhadores do “The Worldwide Microsoft® Office Competition 2021”

MUNDIAL OFFICE” a ser disputado em ORLANDO, Florida, EUA.

3.1. A título de informação e interesse, caso o representante brasileiro vir a se tornar o campeão mundial

MICROSOFT® OFFICE EXCEL 2019, ou obter o segundo ou terceiros lugares, os seguintes 

prêmios serão agraciados: 

a) Primeiro colocado no exame MICROSOFT OFFICE EXCEL 2019 no Campeonato

Mundial receberá da Certiport o valor de U$ 7.000,00 (Sete mil dólares).

b) Segundo colocado no exame MICROSOFT OFFICE EXCEL 2019 no Campeonato

Mundial receberá da Certiport o valor de U$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos dólares).

c) Terceiro colocado no exame MICROSOFT OFFICE EXCEL 2019 no Campeonato

Mundial receberá da Certiport o valor de U$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos dólares

dólares).

3.2. Para mais informações sobre as regras do “MUNDIAL OFFICE” visite o website Worldwide 

Competition on Microsoft® Office" www.moschampionship.com. 

4. Requisitos para participar da etapa brasileira classificatória para a final “MUNDIAL OFFICE

2021” - como representante brasileiro na categoria MICROSOFT OFFICE EXCEL 2019.

4.1. Ter entre 13 e 22 anos de idade até o dia 15 de junho de 2021 e estar matriculado no Novo Ensino

Médio – Itinerário V formação técnica e profissional, da Rede SESI de Educação. 

http://www.moschampionship.com/
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4.2. Não ser residente da Crimeia, Cuba, Ira, Coreia do Norte. Sudão, Síria, Líbia ou ser filha ou filho 

de funcionários ou contratados da NCS Pearson, Microsoft e Certiport, Inc. e suas empresas 

subsidiárias, ou coligadas. A Certiport, organizadora do MUNDIAL OFFICE se reserve o direito 

de verificar a elegibilidade do competidos a qualquer tempo. 

4.3. Candidatos que já competiram previamente na final do MUNDIAL OFFICE não podem competir 

na mesma categoria do Microsoft Office Specialist World Championship, i,e,  Excel, Word, ou 

PowerPoint), mesmo em versão diferente, mas pode competir numa ferramenta diferente, por 

exemplo, se competiu  a final em WORD, ele poderá competir na de EXCEL.  

4.4. Ter realizado o exame de certificação Microsoft Office Specialist MOS EXCEL 2019 em um 

CATC Centro Autorizado de Certificação Certiport - MOS Microsoft Office Specialist  no Brasil 

em UNIDADE do SESI. 

4.5. Não ter sido o representante brasileiro no Mundial MICROSOFT® OFFICE EXCEL em edições 

anteriores. 

4.6. Ser um estudante, do SESI SENAI do Novo Ensino Médio – Itinerário V - Formação Técnica 

e Profissional, academicamente dedicado, que goste de tecnologia e desafios, com capacidade e 

habilidades de análise, rápida leitura e compreensão, auto estudo, e que domine as aplicações 

Microsoft® Office, que seja competitivo, com atitude positiva, com abertura e gosto para conhecer 

novas culturas e amigos. 

4.7. O ganhador da etapa brasileira Microsoft Office Specialist MOS EXCEL 2019 representara o Brasil 

na final “MUNDIAL OFFICE”, deverá ter compromisso e disponibilidade para treinar e melhor se 

preparar, utilizando metodologia específica, durante os meses de junho e julho de 2021, em Excel 

com objetivo de melhor se preparar para a final “MUNDIAL OFFICE”. 

4.8. Ter registrado o seu exame de certificação no www.certiport.com, fazendo um clique na imagem 

The Worldwide Competition. 

4.9. Ter passaporte com visto americano vigente até 01 de fevereiro de 2022. 

5. Termos Gerais da Etapa Brasil

5.1. Não será permitida a transferência ou substituição do prêmio atribuído pela  ETC Brasil.

5.2. A devolução ou a não aceitação do prêmio da viagem para representar o Brasil na final do

“MUNDIAL OFFICE” implicará na desqualificação do ganhador da Etapa classificatória 

brasileira, e neste caso, será indicado um novo ganhador de acordo com os critérios estipulados 

pela ETC Brasil. 

5.3. A ETC Brasil se reserva o direito de desqualificar os participantes por qualquer motivo que 

julgarem necessário. 
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5.4. Conforme descrito no item 4.9., o ganhador deverá ter passaporte emitido valido e visto norte-

americano, i.e., a ETC Brasil não se responsabiliza pela emissão do passaporte nem a obtenção de 

visto americano para os ganhadores da etapa brasileira. 

5.5. Não obstante, uma carta confirmando o convite para participar do “MUNDIAL OFFICE” em 

Orlando, Florida, Flórida, E.U.A será emitida pelos organizadores da final Mundial para apoiar o 

representante ganhador da etapa Brasileira na obtenção de visto. 

5.6. Os Centros de Certificação Certiport realizadores do exame de certificação Microsoft Office estão 

de acordo com os termos, condições e requisitos acima descritos e os descritos pela Certiport em 

sua página Web: www.moschampionship.com 

5.7. Os organizadores do “MUNDIAL OFFICE”, www.moschampionship.com reservam-se o direito 

de CANCELAR a realização do CAMPEONATO MUNDIAL 2021 MICROSOFT OFFICE, a 

qualquer tempo. 

5.8. Neste caso, a ETC Brasil, SESI DN e ou a CERTIPORT não serão obrigados a reembolsar qualquer 

valor ao estudante ganhador, taxa ou multa de qualquer natureza. 

5.9. O cancelamento do CAMPEONATO MUNDIAL 2021 MICROSOFT OFFICE, na data 

programada, em razão das restrições impostas por causa da pandemia da Covid-19, não imputara a 

nenhuma das partes culpa pelo cancelamento, não havendo em penalidades para qualquer uma das 

partes. 

5.10. As regras aqui descritas e são aceitas nos Termos e Condições descritos nas regras do “The 

Worldwide Competition on Microsoft® Office” mencionados na  página  web 

www.moschampionship.com. 

5.11. Qualquer tipo de despesa adicional ficará por conta do representante brasileiro. 

5.12. Além do representante do SESI que acompanhará o estudante na Final Mundial, caso um adulto 

familiar ou responsável decidir acompanhar o representante brasileiro para a final do “MUNDIAL 

OFFICE, no “The Worldwide Microsoft® Office Competition 2021”, deverá entrar em contato 

com a ETC Brasil para receber informações que auxiliem na preparação para a viagem, sendo 

que, as despesas desse acompanhante será de sua responsabilidade. 

5.13. Caso o estudante e o acompanhante desejarem permanecer por mais dias nos Estados Unidos 

(EUA), deverá ser comunicado com antecedência à ETC Brasil. Todos os gastos adicionais 

ficarão por conta do estudante e do seu acompanhante responsável. 

5.14. Os organizadores interpretarão e darão soluções aos casos omissos relativos a Etapa Brasileira 

classificatória para a final Mundial no exame de certificação MOS Microsoft Office Specialist 

EXCEL 2019. 

http://www.moschampionship.com/
http://www.moschampionship.com/
http://www.moschampionship.com/

