REGULAMENTO

Sorteio Semana do Estudante 2017.2 | Voucher Jantar

UNIME Salvador

A Faculdade UNIME Salvador realiza a Semana do Estudante 2017.2 de 14 de
agosto a 18 de agosto de 2017 a ação de boas-vindas, onde além das atividades de integração e de engajamento
será realizado um sorteio. Com o objetivo de regulamentar o sorteio no evento, disponibilizamos para a
comunidade interna os critérios e benefícios.

1. Inscrição
As inscrições ocorrerão somente via o link online que estará disponível para os discentes de 07 de agosto a
25 de agosto no site oficial da UNIME (unime.edu.br), na aba especifica de notícias.
Será solicitado no ato da inscrição online os seguintes dados:

i.
E-mail
ii.
Número de Matrícula
iii.
Nome Completo
iv.
C.P.F
v.
Nome do Curso
vi.
Semestre
vii.
Telefone Celular
viii.
Telefone Fixo (opcional)
2. Critérios de Participação
Todos os discentes poderão participar, porém os mesmos devem estar:
i.
Regularmente matriculados no semestre 2017.2 na Faculdade UNIME Salvador;
ii.
Ativo na plataforma de empregabilidade Canal Conecta (canalconecta.com.br);
3. Sorteio
O sorteio será eletrônico e realizado via o site Sorteio PT (https://www.sorteiospt.com/pt), onde serão
excluídas as inscrições duplicadas, desta forma estaremos igualando a probabilidade dos ganhadores.
3.1. Benefício
Sortearemos 4 (quatro) ganhadores, cada ganhador receberá o benefício em voucher para 1 (um) jantar
(rodizio) com direito a 1 (um) acompanhante em um restaurante renomado, onde:
i.
O valor agregado será restrito e divulgado somente no ato da retirada do voucher;
ii.
Restrições se aplicarão ao voucher
iii.
Só será valido o ganhador que cumprir os critérios de participação que estão dispostos no item
2 deste documento.
4. Resultado
i.
O resultado do sorteio será divulgado no dia 30 de agosto de 2017 no site oficial da UNIME
(unime.edu.br);
ii.
Encaminharemos um e-mail para os ganhadores o parabenizando e alinhando o dia e horário da
retirada do voucher.
Caso haja alguma alteração neste regulamento, estaremos realizando observações e disponibilizando
para toda a comunidade.

