
REGULAMENTO PROMOÇÃO DE FÉRIAS COM A DOCTUM 

 

1 - REALIZAÇÃO 

A realização da Promoção De Férias com a Doctum é uma ação do Instituto Ensinar Brasil – 

Caratinga, inscrito no CNPJ sob o no 19.322.494/0026-07, situado na Rua João Pinheiro, no 147, 

Bairro Centro, na Cidade de Caratinga/MG. 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO 

Sorteio virtual através de ferramenta automática  

3 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 

15/01/2020 a 10/02/2020 

4 - CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar deste concurso todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes e 

domiciliadas em território nacional, que estejam regularmente matriculadas em uma das 

unidades da Rede de Ensino Doctum, sendo, portanto, aluno(a) da instituição.  

Para participar, todos os interessados elegíveis, durante o período das 0h00min do dia 15 de 

janeiro de 2020 até às 23h59min do dia 10 de fevereiro de 2020 (horários de Brasília),  

deverão:  

1. Inscrever-se no canal youtube.com/rededoctum 

2. No vídeo oficial, devidamente identificado no canal: dar um like (curtir o vídeo) e 

deixar um comentário com o nome completo e a unidade em que estuda.  

Só serão considerados inscritos na promoção os participantes que forem inscritos no canal, 

curtirem o vídeo oficial e postarem um comentário com nome completo e a unidade em que 

estuda.  

Cada participante poderá concorrer uma única vez, com apenas um único comentário.  

5 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificados os comentários contendo expressões ou menções desonrosas a pessoas, 

locais, obras culturais, religião ou quaisquer outras protegidas por direitos autorais.  

É vedada a participação nesta promoção dos estagiários, funcionários e colaboradores da Rede 

de Ensino Doctum, ainda que sejam alunos da instituição.  

6 - PREMIAÇÃO 

Serão sorteados 5 Kits Cinema para os alunos, contendo*:  

- Kit Almofada com Porta Pipoca 1 Balde + 2 Copos  



- Pipoqueira Elétrica 

- Gift Card Digital Netflix R$ 70  

O sorteio será realizado ao vivo, online, através da página do Facebook da Rede de Ensino 

Doctum: @RedeDoctum.  Os ganhadores serão confirmados após checagem do cumprimento 

das regras da promoção.  

O sorteio será feito considerando os comentários postados no vídeo oficial da promoção.  

Os 5 nomes nos comentários sorteados receberão um Kit Cinema cada um.   

Em hipótese alguma será entregue o valor do prêmio em dinheiro.  

A Doctum entrará em contato com os ganhadores para combinar a entrega do prêmio, que 

poderá ser feita até 90 dias após do anúncio do resultado.  

Os ganhadores do concurso autorizam a Rede Doctum a divulgar seus nomes e imagens em 

seus meios de comunicação. 

7 - PERÍODO DA APURAÇÃO:  

11/02/2020 a 14/02/2020 

8 - RESULTADO DA PROMOÇÃO: 

Dia 17/02/2020, em horário a ser definido, nas redes sociais da Rede Doctum de Ensino.   

 


