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O Programa de Embaixadoras Type é uma oportunidade dirigida a raparigas entre os 16-25 
anos, que se identifiquem com a type e que tenham vontade de representar a marca no círculo 
mais próximo, desde as amigas à escola ou universidade. 

Para quem?
- Raparigas que residam em Portugal Continental e Ilhas Autónomas da Madeira e Açores;
- Aluna da escola do 10º-12º ano ou de uma universidade ou mestrado (16-25 anos);
- Apaixonada pelo mundo dos biquínis;
- Tens boa relação entre as pessoas da tua escola/universidade e/ou cidade;
- És ativa nas redes sociais

Se te identificas, esta oportunidade é perfeita para ti!
Candida-te!

Enquanto Embaixadora Type terás a oportunidade de…
- Conhecer e interagir com o dia-a-dia da type;
- Escolher até 5 looks type de cada coleção mediante cumprimento dos objetivos;
- Representar a type na tua escola/universidade e na tua cidade;
- Conhecer as coleções em 1ª mão e seleccionares um grupo restrito para ir contigo; 
- Participar e divulgar os eventos, desfiles e campanhas da type;
- Receber formação do departamento de vendas e atendimento ao cliente da type;
- Vender as coleções diretamente ao teu núcleo de amigos e conhecidos, presencialmente ou 

através do nosso site com a atribuição de um código que te identifique;
- Receber comissões com várias escalas de objetivos; 
- E, claro, enriqueceres o teu CV e ganhares experiência no mercado do retalho e 

reconhecimento entre os teus amigos e o mundo profissional. 

Dá personalidade à tua candidatura e envia também um vídeo criativo de apresentação, até ao 
dia 10 de Outubro de 2021, onde:

- Falas um bocadinho sobre ti (Idade, Naturalidade e Escola/Universidade são obrigatórios)
- Qual a tua motivação para fazeres parte do programa;
- Porque consideras que deves ser tu o próximo embaixador Type da tua escola/faculdade. 
 
Quais as fases do processo de seleção?

1ª Fase | 03.10.2021 - 10.10.2021 |  Candidatura no site www.type.pt + Preenchimento de 
Formulário + Envio do Vídeo
2ª Fase | 11.10.2021 - 15.10.2021 | Nesta fase, vamos publicar o vosso vídeo na secção 
REELS do nosso instagram - os 3 vídeos que tiverem mais visualizações por região/escola/
universidade passam à fase seguinte.1

1 Quem passar à segunda fase terá que assinar e enviar um Termo de Consentimento de Uso de Imagem, Voz e Som para que
possamos publicar o vosso vídeo nas nossas redes sociais. 

http://www.type.pt


3ª Fase | 19.10.2021 | Direto no Instagram - as embaixadoras selecionadas serão convidadas a 
participar no direto através da conta de instagram da Type e saberão que foram seleccionadas 
para o programa. 

Regulamento Processo de Seleção Programa de Embaixadoras Type

1. Condições Gerais

1.1 A I LOVE TYPE LDª reserva-se o direito de eliminar qualquer participante que esteja, de 
alguma forma, a violar o presente regulamento. 

1.2 Qualquer participante que atue de má-fé, designadamente participando no Programa de 
Seleção de Embaixadoras Type utilizando informação falsa será automaticamente excluído. 

1.3 As datas previstas para as várias fases do processo de seleção poderão sofrer alterações 
que serão comunicadas previamente e até ao máximo de 24 horas precedentes à data do 
evento para os contactos fornecidos no formulário de inscrição. 

2. Contacto com os Vencedores

1.1 Os vencedores serão contactados telefonicamente para o número de telefone inserido no 
formulário de inscrição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da fase final 
de seleção do Programa de Embaixadoras Type. 

1.2 No prazo referido no ponto anterior serão efetuadas até 3 (três) tentativas de contacto 
telefónico, em períodos diferentes. Caso o contacto não seja bem-sucedido o vencedor perderá 
o direito à seleção para o Programa de Embaixadoras Type. 

3. Autorização de divulgação de nome e imagem dos participantes premiados

A I LOVE TYPE Ldª, mediante declaração de consentimento disponibilizada para o efeito, irá 
divulgar o nome e imagem (formato fotografia e vídeo) dos participantes seleccionados, que 
aceitem fazer parte do Programa de Embaixadoras Type, para quaisquer fins de informação e 
divulgação do presente Programa de Seleção, através dos seguintes meios: Website Type, 
Newsletter, Redes Sociais (Facebook, Instagram e Youtube), sem que isso lhes dê direito a 
qualquer compensação seja a que título for.

4. Contrato

1.1 As seleccionadas terão que assinar um contrato de prestação de serviços com a I LOVE 
TYPE LDª para dar início à função de Embaixadora Type. 

1 Quem passar à segunda fase terá que assinar e enviar um Termo de Consentimento de Uso de Imagem, Voz e Som para que
possamos publicar o vosso vídeo nas nossas redes sociais. 


