
Regulamento

1. CAMPANHA
1.1 CEBRAC CONSULTORIA E FRANQUIA LTDA, Sociedade Empresarial Limitada, com sede
na  Rua Maranhão,  número 65 -  Centro,  CEP:  86.010-410,  no  Município  de  Londrina,  Estado  do
Paraná,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  no  07.065.870/0001-98,  doravante  denominado  simplesmente
PROMOTORA  DO  CONCURSO  CULTURAL,  realizará  para  sua  Rede  de  Franqueados,
independentes  das  modalidades  das  suas  Franquias,  os  quais  serão  doravante  denominados
simplesmente de  UNIDADES FRANQUEADAS, a campanha denominada “Mês do Estudante”, nos
termos e condições estabelecidos neste regulamento.

1.2 A participação nesta campanha é voluntária e gratuita, e está condicionada ao preenchimento de
formulário com dados pessoais no hotsite da Campanha “Mês do Estudante”. Não está condicionada,
em hipótese alguma, a pagamento de preço ou compra de produtos pelos participantes.

1.3 As  dúvidas  e  controvérsias  oriundas  de  reclamações  dos  consumidores  participantes  serão,
preliminarmente, dirigidas a promotora e, posteriormente, submetidas ao PROCON de Londrina (Rua
Mato  Grosso,  nº  299.  CEP:  Londrina  -  Paraná  Fone:  (043)  151.  Fax:  (043)  3345-0396.  E-mail:
procon@londrina.pr.gov.br), que receberá as reclamações devidamente fundamentadas.

2. VALIDADE
2.1 A campanha terá início à meia noite do dia 09/08/2019 e término no dia 30/08/2019, data em
que serão divulgados os ganhadores da campanha. 

2.2 O período para cadastramento e, portanto, participação na campanha, será de 9 de Agosto de
2019 a 23 de Agosto de 2019, até as 16 horas.

3. PARTICIPAÇÃO
3.1 A campanha  é  destinada  a  todas  as  pessoas  físicas,  residentes  e  domiciliadas  no  território
nacional, com idade igual ou superior a 16 anos, resguardadas as condições dos itens 3.2 a 3.4 

3.1.1 – A participação do menor de 18 (dezoito)  anos é  condicionada à  anuência de seus  pais  ou
responsável.

3.2 Alunos do CEBRAC poderão participar, desde que atenda as seguintes condições: 

3.2.1  Poderão  concorrer  apenas  a  um  segundo  curso,  não  sendo  permitido  utilizar  a  bolsa  para
abatimento das parcelas do curso atual. 

3.3  Caso algum aluno obtenha uma bolsa para segundo curso, deverá primeiro concluir o curso atual
para só então poder realizar o segundo curso. Ou, então, pagar à vista as parcelas restantes do curso
atual. 



3.3 Durante o período de participação indicado no item 2.2 acima, o participante deverá acessar o
hotsite da campanha “Mês do Estudante” www.cebrac.com.br/concurso-  mesdoestudante   e preencher o
formulário com todos os dados pessoais solicitados nome, e-mail, WhatsApp,  idade e unidade mais
próxima.

3.4 Concluído o cadastro, o(a) participante receberá, automaticamente, um e-mail com o link de um
e-book, que servirá de base para seu estudo para a prova de seleção. Os dados do participante serão
armazenados em servidor próprio da promovente.

3.5   No dia 24/8/2019, às 16h, será enviado um e-mail para todos os que se cadastraram no hotsite da
campanha, contendo o link para a realização da prova.  

3.6  A prova de seleção irá abordar assuntos relacionados a gestão do tempo e produtividade, com
perguntas objetivas e uma dissertação de no mínimo 5 linhas e no máximo 10 linhas.

3.7  Os participantes receberão notas pelas respostas às perguntas objetivas, sendo premiados os 02
(dois) participantes que obtiverem as melhores notas, em cada uma das unidades cadastradas.

3.6.1 -  Caso haja empate entre mais do que duas pessoas da mesma unidade, serão analisadas as
dissertações  de  cada  um.  E  os  dois  que  obtiverem as  melhores  notas  na  dissertação  serão
declarados vencedores.

3.6.2 - As dissertações serão pontuadas de acordo com o domínio da norma padrão da língua
portuguesa, compreensão da proposta da redação, domínio da temática "gestão do tempo " e
originalidade das ideias apresentadas, valendo 2,5 pontos cada item. 

3.7 Serão consideradas apenas as respostas enviadas até o prazo indicado no momento da prova. 

3.8 A Promotora  será  integralmente  responsável  por  toda  execução  da  campanha.  No  caso  de
suspeita de fraude, poderá ser solicitado ao participante, a qualquer tempo e sob qualquer meio ou
forma, mesmo durante o período de participação da campanha, a apresentação de seus dados pessoais e
quaisquer  documentos  comprobatórios  (tais  como  cópia  autenticada  de  RG,  CPF,  certidão  de
nascimento, entre outros), sob pena de desclassificação imediata do mesmo.

3.9 Ao fazer a inscrição, o participante deverá prestar informações fidedignas e não ofensivas à
coletividade.

4. PREMIAÇÃO
4.1 Ao fazer o cadastro para participar da campanha, os dados do participante serão armazenados
em  servidor  próprio  da  promovente.  Uma  comissão  de  acompanhamento  junto  à  franqueadora
CEBRAC, localizada à Rua Maranhão, nº 65 – Londrina-PR, composta por no mínimo 2 (duas) e no
máximo 5 (cinco) pessoas, contemplará os ganhadores de acordo com os critérios de seleção contidos
neste  regulamento,  considerando todos  os  participantes  cadastrados  no  site,  com todos  os  campos
preenchidos do dia 12/08/2019 a 24/08/2019 até as 15h59

http://www.cebrac.com.br/concurso-mesdoestudante


5. PRÊMIOS
5.1 Cada um dos vencedores será contemplado com bolsa de estudos e poderá escolher um curso
profissionalizante que conste na grade de ensino da Unidade CEBRAC em que se cadastrou, dentro dos
cursos elegíveis descritos abaixo. 

5.1.1 São elegíveis os seguintes cursos: 

Assistente Administrativo Completo
Atendente de Farmácia
Criação de Games
Criação de Aplicativo
Profissional de Beleza e Bem Estar - Corporal e capilar
Profissional de Beleza e Bem Estar - Mãos e Pés e Facial
Robótica
Videomaker
Cuidador
Logística Completa
Melhor Idade
Informática aplicada
Mecânica
Hardware
Empreendedor

5.2 Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro, conforme Portaria 41 de 19 de fevereiro
de 2008, tampouco trocados por qualquer outro produto ou serviço.

5.3 Os  prêmios  são  pessoais,  intransferíveis,  livres  e  desembaraçados  de  qualquer  ônus  ao
ganhador.

5.4 Os prêmios  são ofertados  pelas  próprias  Unidades  Franqueadas,  não  tendo a  promotora  do
concurso cultural qualquer vínculo com os prêmios distribuídos.

6. DIVULGAÇÃO E ENTREGA
6.1 A divulgação será feita no hotsite da campanha, bem como em todas as redes sociais sendo que
os contemplados serão,  ainda,  comunicados (pelas unidades a que se cadastraram) via  e-mail  e/ou
telefone, sendo que a divulgação será feita a partir do dia 30 de agosto de 2019.

6.2 Após  a  validação dos  ganhadores  encerra-se  a  campanha  com a  divulgação  dos  nomes  no
hotsite e também nas páginas do Facebook e Twitter do CEBRAC Franchising. 

6.3 A validação dos ganhadores será feita imediatamente após a apuração dos contemplados, por
meio dos contatos telefônicos e e-mail informados no cadastro do(a) participante. Se o(a) ganhador(a)
não  puder  ser  localizado(a)  devido  a  preenchimento  errado  dos  seus  dados  de  contato,  números
completos de telefones fixo e celulares e também e-mails, esse participante será desqualificado.



6.4     A unidade CEBRAC irá agendar um dia e horário para que os respectivos ganhadores possam
realizar sua matrícula e assinar o contrato de bolsa de estudos. Caso não compareça(m) ou não se
interesse pelos cursos e horários de disponíveis, o(s) ganhadore(s) será(ão) desqualificado.

6.4.1 - No caso de desistência por desinteresse nos cursos e horários disponíveis, o ganhador
deverá escrever uma carta de próprio punho, com seus dados pessoais, declarando a desistência do
direito ao prêmio. 

6.4.2 Os ganhadores deverão, ainda, atender a idade mínima e nível de ensino indicado para
cada um dos cursos, a ser informado na unidade;

6.5 No caso de desqualificação de um ou mais ganhadores, o(a) participante de nota imediatamente
inferior será considerado o(a) novo(a) ganhador(a). 

6.6  Caso  haja  uma  nova  desistência  ou  desqualificação,  outro  participante  será  convocado,
considerando os mesmos critérios do item anterior, até o limite do 6º colocado.  

6.7 Caso haja desistência do curso após o início das aulas, não haverá a convocação de outro candidato.

6.8 - No caso de ganhadores com idade inferior a 18 anos, os mesmos deverão comparecer à unidade
juntamente com um responsável. 

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os ganhadores,  e também seus representantes legais, desde já,  cedem, a título gratuito e de
forma definitiva e irrevogável, à CEBRAC FRANQUIA E CONSULTORIA LTDA. os direitos de uso
de  suas  imagens,  som  de  suas  vozes  e  direitos  conexos  decorrentes  de  suas  participações  nesta
campanha, autorizando a divulgação de suas imagens, sons de voz, nomes, por quaisquer meios de
divulgação e publicação, para utilização comercial ou não, publicitária, promocional e/ou institucional,
pela  CEBRAC FRANQUIA E CONSULTORIA LTDA.,  sem limitação do número de veiculações,
incluindo em filmes publicitários e institucionais veiculados em toda e qualquer forma de exploração
audiovisual (inclusive, mas sem limitação, em filmes cinematográficos, fitas magnéticas ou digitais,
DVD, home vídeo), televisão, em mídia eletrônica, além de fotos, cartazetes, anúncios veiculados em
jornais e revistas ou em qualquer outra forma de mídia impressa e eletrônica em território nacional, por
período indeterminado, reservando-se ao (a) ganhador (a), apenas o direito de ter o seu nome sempre
vinculado  ao  material  produzido  e  veiculado  e/ou  publicado  por  qualquer  outra  forma  de  mídia
impressa e eletrônica, ou qualquer outro suporte físico,  digital  ou virtual existente ou que venha a
existir,  para  fins  de  divulgação  desta  campanha.  A participação  nesta  campanha  não  gerará  ao
participante e/ou ganhador nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto
neste Regulamento.

7.2 A participação na campanha implica na aceitação total e irrestrita dos termos deste regulamento.

7.3 Ficará vedada a  participação de todos os sócios,  estagiários,  subcontratados,  prestadores de
serviço, funcionários do CEBRAC Consultoria e Franquia Ltda, unidades franqueadas e seus familiares
até 2º grau, incluindo filhos e cônjuges, e dos funcionários diretamente envolvidos nos processos de
planejamento, elaboração, execução e promoção das agências de publicidade da campanha.



7.4 O  CEBRAC  Consultoria  e  Franquia  Ltda.  ao  promover  a  campanha  “Mês  do  Estudante”
propõe-se a realizá-la de forma contínua e ininterrupta pelo seu período de vigência, sem prejuízos aos
participantes  por  qualquer  motivo.  Nenhuma  responsabilidade  será  assumida,  no  entanto,  pelo
CEBRAC Consultoria e Franquia Ltda, por situações que fujam ao seu controle como, por exemplo,
porém não limitadas às seguintes ocorrências: culpa exclusiva do participante, erros de hardware ou
software de propriedade do participante ou interessado; defeito ou falha do computador, telefone, cabo,
satélite,  rede,  eletroeletrônico,  equipamento  sem  fio  ou  conexão  à  internet  ou  outros  problemas
decorrentes  do  acesso  à  internet  do  participante  ou  interessado;  erro  ou  limitação  por  parte  dos
provedores de serviços, servidores, hospedagem; erro na transmissão das informações; falha no envio
e/ou recebimento de mensagens eletrônicas; atraso ou falha no envio e/ou recebimento de mensagens
eletrônicas;  congestionamento  da  rede  e/ou  internet  e/ou  do  site  de  divulgação  desta  campanha;
intervenções não autorizadas sejam essas humanas ou não, incluindo, sem limitação, as tentativas de
fraude, falsificação, ações de hackers, vírus, bugs, worms; a perda e/ou destruição de qualquer aspecto
do hotsite de divulgação desta campanha ou indisponibilidade temporária ou permanente desse.

7.5 Fica ressalvada a possibilidade de a Promotora do concurso cultural realizar a desclassificação
dos cadastros caso sejam detectadas e comprovadas ocorrências de fraude.

7.6 Uma vez divulgada a campanha em mídias sociais como o Facebook e Twitter, a promotora
declara que se responsabiliza em obedecer à política de privacidade das referidas mídias, sendo a única
responsável pela campanha, não havendo qualquer envolvimento ou participação das mídias sociais
utilizadas para divulgação. A promotora se responsabiliza pela integridade e disponibilidade dos dados
cadastrais  e  materiais  produzidos  pelos participantes,  com segurança,  fora do ambiente das  mídias
sociais  vinculadas à campanha. O participante da campanha reconhece e  concorda que os dados e
materiais publicados nas mídias sociais estarão sujeitos às interações da referida mídia e também de
outros usuários.

7.7 O  PARTICIPANTE  do  concurso  cultural  A  UTORIZ  A,  pelo  prazo  de  10  anos,     a  
UNIDADE  FRANQUEADA CEBRAC  CONTRATADA e/ou  o  CEBRAC  CONSULTORIA E
FRANQUIA  LTDA  (CNPJ.  07.065.870/0001-98)  ,  por  seus  prepostos,    a  coletar(em),  
armazenar(em), tratar(em) seus dados pessoais e transferi-los a terceiros, tais como, mas não se
limitando a: a) nome; b) idade; c) sexo; d) escolaridade; e) filiação; f) endereço físico e virtual; g)
telefone;  h)  mídias  sociais  em  geral  -    pages  facebook  e  instagram  ,  com  a  finalidade  de  
oferecimento de cursos, realização de pesquisas, informações sobre campanhas, distribuição de
prêmios, ficando o CONTRATANTE e/ou seu Representante Legal ciente(s) de que a qualquer
momento podem solicitar informações sobre o tratamento de dados, atualizar dados e solicitar
exclusão de dados, de acordo com as normas da Lei 13.709/2018.

7.7 A presente  campanha  encontra-se  de  acordo  com  a  legislação  vigente  (Lei  nº  5.768/71,
regulamentada pelo Decreto no 70.951/72 e Portaria nº 422/2013 do Ministério da Fazenda.


