
REGULAMENTO DE SORTEIO 

1.OBJETO 

O presente regulamento tem como objeto estabelecer as normas para a 

premiação no sorteio de 1 Celular Galaxy A03 Dual SIM 64 GB e 1 caixa de som 

portátil JBL, o sorteio será realizado no dia 12 de agosto de 2022, na Fatec 

Jaboticabal – Avenida Eduardo Zambianchi, nº 31 - cidade de Jaboticabal – SP 

às 14:00. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

a) Poderão participar do sorteio apenas alunos, professores e funcionários da 

Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal que preencherem o formulário de 

participação disponível no site da Fatec Jaboticabal 

(https://forms.gle/q4yYariFkTbnWJEs7) informando os dados de contato e de 

inscrição de um amigo no Concurso Vestibular Fatec até o dia 28 de junho de 

dois mil e vinte e dois, data do fim das inscrições do processo vestibular em voga. 

Destaca-se ainda a necessidade de que o inscrito (amigo), indicado no ato da 

inscrição compareça ao exame, seja aprovado no referido concurso vestibular e 

realize sua matrícula em qualquer um dos cursos oferecidos pela unidade de 

Jaboticabal. 

b) Será considerado somente 1 inscrição no concurso por comprovante de 

inscrição no processo vestibular. 

c) Não poderão inscrever-se, concorrer, nem participar da promoção pessoas 

sem os vínculos supracitados com a Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal. 

 

3. APURAÇÃO DO SORTEIO E DIVULGAÇÃO DOS SORTEADOS 

https://forms.gle/q4yYariFkTbnWJEs7


A apuração do sorteio e divulgação dos nomes dos ganhadores ocorrerá no dia 

12 de agosto de 2022, na rua Avenida Eduardo Zambianchi, nº 31 - cidade de 

Jaboticabal – SP às 14:00. 

a) Os ganhadores serão contatados através dos dados cadastrais informados no 

momento do preenchimento do formulário de inscrição e terão os seus nomes 

divulgados nas fan pages da Fatec Jaboticabal no FACEBOOK e INSTAGRAM, 

devendo entrar em contato com a secretaria da unidade nos 5 (cinco) dias úteis 

subsequentes à divulgação do sorteio. 

b) Os ganhadores serão definidos da seguinte forma: o primeiro sorteado será 

presenteado com uma Caixa de Som Portátil JBL; o segundo sorteado será 

presenteado com um Celular Galaxy A03 Dual SIM 64 GB. 

c) Caso o(s) ganhador(es) não cumpram quaisquer dos requisitos citados neste 

regulamento, será sorteado novo ganhador. 

 

4. ENTREGA DO PRÊMIO 

a) A entrega do prêmio será realizada na Fatec de Jaboticabal onde os 

ganhadores deverão comparecer pessoalmente das 08:00 às 17:00 de segunda 

à quinta-feira. 

b) O prêmio é pessoal e intransferível. 

c) Os sorteados não poderão trocar o prêmio por valor em dinheiro ou por outro 

modelo. Assim, nos termos do regulamento do sorteio, já de seu conhecimento, 

que ora é reiterado, assumimos, de forma irrevogável e irretratável o 

compromisso de entrega do prêmio acima descrito. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 



a) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento 

serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela direção da 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JABOTICABAL. 

b) A direção, que organiza a presente promoção não poderá ser 

responsabilizada por inscrições atrasadas, enviadas erroneamente, 

incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas que tornem impossível o contato 

e/ou a entrega do prêmio, bem como de comprovantes que se refiram à 

matrículas não definitivamente efetivadas. 

c) O promotor não se responsabiliza por nenhuma falha técnica ou qualquer caso 

fortuito ou de força maior que possam impedir a participação do usuário. 

d) A participação neste sorteio implica na aceitação e total concordância com as 

regras dispostas no presente regulamento. 

 


