
 

 

Regulamento – Sorteio Fone Samsung Galaxy Buds Live & Notebook Positivo Motion 

 

O Centro Universitário São Lucas anuncia o regulamento do sorteio do Fone Samsung Galaxy 

Buds Live e do Notebook Positivo Motion, conforme as disposições gerais a seguir: 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente regulamento é instituir as regras gerais e as condições do sorteio e 

premiação do Fone Samsung Galaxy Buds Live e do Notebook Positivo Motion aos 

participantes da “Live do ENEM São Lucas - 2ª Edição”, para todos os inscritos.. 

 

2. DOS PARTICIPANTES DO SORTEIO E DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

Participarão do sorteio apenas os inscritos que preencherem o formulário completo na 

página https://lp.https://lp.saolucas.edu.br/livedoenem no período de 09 de agosto de 

2021 até as 13h (horário local) do dia 06 de novembro de 2021. 

 

3. DO OBJETO DO SORTEIO 

 

Serão sorteados os seguintes prêmios: 

 1 (um) Fone Samsung Galaxy Buds Live; 

 1 (um) Notebook Positivo Motion 

 

4. DA DATA DO SORTEIO E DO RESULTADO 

 

Os sorteios serão realizados em 06 de novembro  de 2021, durante o aulão da Live do 

ENEM São Lucas - 2ª Edição e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Centro 

Universitário São Lucas Porto Velho. 

Parágrafo Primeiro - O sorteio será realizado através da ferramenta 

www.sorteador.com.br, com base nas informações do formulário, referente aos inscritos 

no período de 09 de agosto de 2021 até as 13h (horário local) do dia 06 de novembro de 

2021. 

Parágrafo Segundo - O resultado geral do sorteio será divulgado no site 

https://lp.saolucas.edu.br/livedoenem, bem como, nas redes sociais do Centro Universitário 

São Lucas e ao término da Live do ENEM São Lucas - 2ª Edição, em 06 de novembro de 

2021. 

Parágrafo Terceiro - O Centro Universitário São Lucas Porto Velho entrará em contato com 

o sorteado, através de ligação telefônica, e-mail e whatsapp para comunicar o sorteado. 

Parágrafo Quarto – Caso o sorteado não resida em Porto Velho, o Centro Universitário São 

Lucas não se responsabiliza pelo envio do objeto. 

 

https://lp.saolucas.edu.br/livedoenem
http://www.sorteador.com.br/
http://www.sorteador.com.br/


5. DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

 

A entrega da premiação ao sorteado contemplado acontecerá no Campus 1 do Centro 

Universitário São Lucas, localizada na Rua Alexandre Guimarães, nº 1927, Bairro Areal em 

data e horário previamente agendados com o sorteado, mediante assinatura de protocolo 

de entrega do respectivo prêmio. 

5.1 Caso o prêmio não seja reclamado, ou o ganhador não seja localizado em até 07 (sete) dias 

após o sorteio, este perderá o direito ao prêmio; 

 

5.2 Somente o sorteado contemplado poderá receber o prêmio, devendo apresentar 

documento de identificação com foto; 

 

5.3 O sorteado contemplado, que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber 

pessoalmente o prêmio, poderá constituir mandatário mediante procuração específica 

para tal finalidade, expedida em cartório; 

 

5.4 A participação na presente promoção implica na aceitação automática de todas as 

disposições do presente Regulamento. Eventuais casos omissos serão solucionados pela 

direção do Centro Universitário São Lucas; 

 

5.5 O participante contemplado, desde já, autoriza o Centro Universitário São Lucas Porto 

Velho a divulgar seu nome, sua voz e sua imagem por período indeterminado, após o 

encerramento da apuração, nas redes sociais, mídia ou veículo eletrônico, sem que seja 

devido ao contemplado qualquer valor, retribuição ou remuneração. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de Porto Velho para solução de quaisquer 

questões referentes ao Regulamento da presente promoção. 

 

Porto Velho, 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

André Mejia Camelo 

Reitor do Centro Universitário São Lucas 


