
 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

“EDUCAÇÃO TRANSFORMA – EDIÇÃO SALA DO FUTURO 2021” 

 

 

1. DADOS DA PROMOTORA: 

1.1. PRAVALER S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.531.065/0001-14, com 

sede na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº. 7.221, 21º andar, Pinheiros, São 

Paulo/SP, CEP 05425-902, denominada, adiante, apenas, como 

Promotora. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PROMOÇÃO: 

2.1. Modalidade adotada: Concurso. 

2.2. Área de execução da Promoção: Em todo território nacional. 

2.3. Prazos da Promoção: 

2.3.1. Período da Promoção: 22/10/2021 a 28/11/2021. 

2.3.2. Período de Cadastro: 22/10/2021 a 12/11/2021. 

2.4. Produtos Objeto da Promoção: O presente concurso visa reconhecer e 

promover os esforços das pessoas autoras de histórias reais sobre o tema: 

“Como a educação impactou sua vida”.  

 

3. DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS PRÊMIOS: 

3.1. Serão distribuídos os seguintes prêmios: 

 



Quantidade 

de Prêmios 
Descrição dos Prêmios 

Valor líquido 

unitário do 

prêmio 

Valor líquido 

total do 

prêmio 

02 

Cartão Pré-Pago, sem função de saque, 

com sugestão para a aquisição de 

ferramenta que auxilie nos estudos. 

R$3.000,00 R$6.000,00 

01 

Cartão Pré-Pago, sem função de saque, 

com sugestão para a aquisição de 

ferramenta que auxilie nos estudos. 

R$5.000,00 R$5.000,00 

01 
Vale-Educação, para a realização de 

curso oferecido por escola parceira. 
R$5.000,00 R$5.000,00 

01 
Vale-Educação, para a realização de 

curso oferecido por escola parceira. 
R$7.500,00 R$7.500,00 

05 TOTAL DE PREMIAÇÃO  R$23.500,00 

 

3.2. O Curso deverá ser realizado junto à uma escola que seja uma instituição 

de ensino parceira do Pravaler. 

3.3. O curso deverá ser selecionado em até 6 meses após a assinatura do 

Recibo de Entrega do prêmio pelo contemplado, mediante a abertura de 

turma. 

 

4. MECÂNICA PROMOCIONAL: 

4.1. A Promoção é válida para todos os interessados, maiores de 18 anos, 

portadores de CPF, residentes e domiciliados na área de execução da 

Promoção, especificada no item 2.2 e que atenderem a todas as condições 

e requisitos descritos no presente Regulamento. 

4.2. Para participar, os interessados, autores de histórias reais sobre o impacto 

da educação em suas vidas, deverão, durante o período de cadastro, 

mencionado no item 2.3.2, acessar o site 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma e realizar sua 

inscrição, informando: nome e sobrenome do representante da inscrição, 

número de CPF, número de telefone com DDD, endereço de e-mail, 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma


endereço completo com CEP (rua, bairro, número, complemento, cidade, 

estado, país) e, se houver, o(s) nome do(s) co-autor(es) da história.  

4.3. Para finalizar o cadastro, os interessados deverão escrever sua história. 

4.4. Serão válidas as inscrições recebidas das 0h00min (horário de Brasília) do 

dia 22/10/2021 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 12/11/2021. 

4.5. Serão consideradas válidas somente as inscrições preenchidas de forma 

correta e completa. A Promotora não será responsável por dados 

incorretos, incompletos, desatualizados, ou que, por qualquer motivo, 

impossibilitem a aceitação da ficha de cadastro, a identificação do 

participante, ou ainda, a entrega do prêmio. 

4.6. A participação neste concurso sujeita todos os participantes às regras e 

condições estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante, 

no ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, declarando que LEU, 

COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, 

todos os itens deste Regulamento. 

 

5. APURAÇÃO: 

5.1. A apuração dar-se-á em 02 (duas) etapas subsequentes. O resultado dos 

selecionados na primeira etapa será divulgado até o dia 19/11/2021, 

enquanto que o resultado do ganhador da etapa final ocorrerá no dia 

29/11/2021. 

5.2. PRIMEIRA ETAPA: 

5.2.1. A primeira etapa acontecerá no período de 13/11/2021 a 

18/11/2021, em São Paulo/SP, por meio de plataforma online, na 

sede da empresa Promotora, situada na Avenida Dra. Ruth 

Cardoso, nº. 7.221, 21º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 

05425-902. 

5.2.2. As histórias serão avaliadas por uma por uma Banca Julgadora, 

composta por representantes da Promotora, que escolherão as 03 

(três) histórias que irão para a segunda etapa de apuração. 

5.2.3. A Banca Julgadora avaliará as histórias enviadas pelos 

participantes e escolherá, considerando as mais adequadas às 

condições previstas neste Regulamento, utilizando os seguintes 

critérios de avaliação: impacto social voltado à educação e 

potencial de transformação da história. 



5.2.4. A decisão quanto aos critérios de julgamento utilizados, bem como 

a escolha das histórias, são de caráter irrevogável e inquestionável, 

não cabendo recurso a qualquer tempo e de qualquer espécie. 

5.2.5. Os dados da apuração serão registrados na Ata de Apuração, 

realizada pela Banca Julgadora, atestando a observância e o 

respeito às disposições mencionadas neste Regulamento.  

 

5.3. SEGUNDA ETAPA: 

5.3.1. Nesta fase, as 03 (três) histórias selecionadas pela Banca 

Julgadora, serão disponibilizadas no site 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma, no 

período das 0h00min (horário de Brasília) do dia 20/11/2021 até às 

18h (horário de Brasília) do dia 27/11/2021, para votação popular. 

5.3.2. Durante o período de votação da 2ª Etapa, qualquer pessoa física, 

interessada em votar, poderá votar em 01 (uma) das histórias 

participantes desta Promoção, poderá acessar o site 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma, e votar 

na história que desejar. 

5.3.2.1. Os interessados poderão votar quantas vezes desejarem.  

5.3.3. Em caso de empate, será considerado vencedor o participante que 

atingiu o maior número de votos primeiro. 

5.3.4. A apuração do resultado desta etapa ocorrerá no dia 28/11/2021, 

por meio de plataforma online, às 20h, pela Promotora, localizada 

na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº. 7.221, 21º andar, Pinheiros, 

São Paulo/SP, CEP 05425-902. 

5.3.5. Os dados da apuração serão registrados na Ata de Apuração, 

realizada pela Banca Julgadora, atestando a observância e o 

respeito às disposições mencionadas neste Regulamento.  

5.3.6. O 1º (primeiro) colocado do concurso será contemplado com 01 

(um) Vale-Educação no valor de R$7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) para a realização de curso oferecido por escola 

parceira e 01 (um) Cartão Pré-Pago, sem função de saque, com 

sugestão para a aquisição de ferramenta que auxilie nos estudos 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); o 2º (segundo) colocado 

do concurso será contemplado com 01 (um) Vale-Educação no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a realização de curso 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma
https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma


oferecido por escola parceira e, 01 (um) Cartão Pré-Pago, sem 

função de saque, com sugestão para a aquisição de ferramenta 

que auxilie nos estudos no valor de R$3.000,00 (três mil reais); e 

o 3º (terceiro) colocado do concurso será contemplado com e 01 

(um) Cartão Pré-Pago, sem função de saque, com sugestão para 

a aquisição de ferramenta que auxilie nos estudos no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), descritos no item 5.1 deste 

Regulamento. 

 

6. DIVULGAÇÃO: 

6.1. A Promoção será divulgada por meio do site da Promoção no endereço 

eletrônico  https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma, bem 

como em outros meios eletrônicos (redes sociais), a exclusivo critério da 

Promotora. 

6.2. A divulgação dos resultados e a notificação dos contemplados se fará por 

e-mail e/ou telefone informado no cadastro. A divulgação pública do 

resultado final ocorrerá no dia 29/11/2021. 

6.3. A Promotora disponibilizará o Regulamento completo da Promoção no site 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma. 

6.4. Em caso de dúvida, haverá à disposição dos interessados o Portal de 

divulgação do concurso no site 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma. 

6.5. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes da 

Promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas pela Promotora e, 

posteriormente, submetidas à SECAP - Secretaria de Avaliação de 

Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da 

Economia, quando o interessado não optar pela reclamação diretamente 

aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

6.6. Considerando que a Internet será o principal veículo de comunicação 

utilizado na divulgação da Promoção, a Promotora declara que todas as 

informações relacionadas a esta Promoção constarão disponíveis no Portal 

de divulgação do concurso no site  

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma. 

 

7. EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios não estarão expostos em razão da sua natureza. 

https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma
https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma
https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma
https://campanha.pravaler.com.br/educacao-transforma


 

8. ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

8.1. Os prêmios são pessoais, intransferíveis e serão entregues, livres e 

desembaraçados de qualquer ônus, no domicílio dos contemplados, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da apuração, de acordo 

com o artigo 5º do Decreto nº 70.951/72, desde que atendidos todos os 

requisitos apresentados neste Regulamento. 

8.1.1. A Promotora fará até 05 (cinco) tentativas de contato efetivo com 

os contemplados, por meio de telefone e/ou e-mail cadastrados na 

Promoção, para solicitar a documentação exigida na Promoção. 

Caso os contemplados não atendam nenhuma das tentativas, 

passa a ser de sua exclusiva responsabilidade a apresentação dos 

documentos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da data da contemplação. Após o referido prazo o contemplado 

perderá o direito ao prêmio e o valor correspondente será recolhido 

ao Tesouro Nacional, como renda da União, na forma da Lei. 

8.1.2. O contemplado localizado terá o prazo de até 15 (quinze) dias, 

contados da data do primeiro contato efetivo da Promotora, para 

apresentar e entregar a documentação exigida, quais sejam: cópias 

do RG, CPF e comprovante de endereço, sob pena de 

desclassificação. 

8.2. No ato do recebimento do prêmio, os participantes contemplados deverão 

assinar o Recibo de Entrega do Prêmio, que juntamente com os 

documentos exigidos, constituirão prova de entrega do prêmio, os quais 

serão mantidos sob guarda da Promotora, pelo prazo de 03 (três) anos, 

após o término da promoção. 

8.3. A responsabilidade da Promotora perante os participantes contemplados 

encerra-se no momento da entrega do prêmio e a assinatura do recibo, pelo 

contemplado. Para tal, a Promotora assume o compromisso de 

identificação e notificação do contemplado. 

8.4. O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e será 

entregue em nome do mesmo, sendo vedada sua transferência.  

8.5. O prêmio não poderá ser distribuído ou convertido, total ou parcialmente 

em dinheiro, de acordo com o art. 15, § 5° do Decreto n° 70.951/72. 

8.6. Na hipótese da contemplada ser incapaz, as regras para entrega do prêmio 

e assinatura de recibo serão as do Código Civil vigente. 



8.7. Na eventualidade do participante ganhador vir a falecer, o prêmio será 

entregue ao respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. 

 

9. CESSÃO DE DIREITOS: 

9.1. Ao participar da Promoção os contemplados autorizam a utilização, de 

modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seus nomes, imagem e voz, em 

qualquer meio/ veículo escolhido pela Promotora, para divulgação desta 

Promoção, dos prêmios recebidos ou de outras ações similares 

relacionadas a esta Promoção ou do programa PRAVALER, pelo prazo de 

1 (um) ano, sem restrição de frequência, sem que isso lhe implique 

qualquer tipo de ônus. 

9.2. A autorização descrita no item 9.1 anterior, exclusiva para este fim, não 

significa, nem implica ou resulta em obrigatoriedade de divulgação, sendo 

esta facultativa à Promotora. 

9.3. As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de 

divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Promotora. 

 

 

10. DESCLASSIFICAÇÃO: 

10.1. Em casos de fraude comprovada e/ou prática de ato de má-fé ou em casos 

de participantes que cometerem atos de hackers, crackers, ou tentativa de 

fraude que desrespeitarem, de qualquer forma, as regras do concurso, o 

participante será desclassificado automaticamente, a qualquer tempo, da 

Promoção, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados. 

10.2. A Promotora não será responsável pela autenticidade dos dados 

cadastrais e das demais informações fornecidas pelos participantes 

durante a execução da Promoção. 

10.3. Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e 

condições previstos neste Regulamento, incluindo, mas não se limitando à 

hipótese de prestação de informações inverídicas, incorretas, incompletas 

ou equivocadas, o participante será automaticamente desclassificado da 

Promoção. 

10.4. Serão desclassificadas as participações efetuadas por meio da obtenção 

de benefício/vantagem de forma ilícita, que utilize mecanismos que criem 

condições irregulares e/ou desleais ou que atentem contra os objetivos e 

condições de participação desta Promoção. 



10.5. Caso qualquer participante utilize o site ou publique comentários que 

contrariem os termos deste Regulamento, sejam ofensivos a pessoas ou 

determinado grupo de pessoas, incentive, faça alusão ou apologia ao 

crime, a Promotora poderá excluir os comentários e/ou excluir tal 

participante da Promoção, a qualquer tempo e sem prévio aviso. 

10.6. Caso o contemplado seja desclassificado, nos termos deste Regulamento, 

será substituído por aquele classificado logo em seguida, de acordo com 

os critérios de apuração dispostos neste Regulamento e assim 

sucessivamente, até que seja localizado um participante ganhador. 

 

11. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO: 

11.1. Não poderão participar da Promoção os prepostos com função de gestão, 

sócios, diretores, executivos e empregados da Pravaler S/A ou de qualquer 

empresa envolvida em qualquer aspecto da gestão da Promoção e os 

funcionários da ASPN Assessoria Empresarial Eireli. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. A Promotora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que as 

participantes possam ter, oriundos da participação na Promoção, da 

aceitação do prêmio, ou ainda, de situações que estejam fora do controle 

da Promotora, contanto que não fique demonstrada a responsabilidade da 

empresa. Em caráter meramente exemplificativo, citam-se as seguintes 

situações: 

12.1.1. Por qualquer impedimento da participante em se conectar à 

internet, não garantindo o acesso ininterrupto ou livre de erros à 

internet e ao site da Promoção; 

12.1.2. Pelas inscrições que não forem realizadas por problemas na 

transmissão de dados no servidor, em provedores de acessos dos 

usuários ou ainda por falta de energia elétrica, sem exclusão das 

demais situações decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

12.1.3. Oscilações, interrupções, falhas de transmissão dos serviços de 

internet; 

12.1.4. Por danos de qualquer espécie causados em virtude de acesso ao 

site ou por impossibilidade de acessá-lo; 

12.1.5. Por perda de dados, falhas e informações relativas ao uso do 

sistema, por falhas ou interrupções na internet, e ainda, por fraudes 



ou prejuízos ocasionados pela quebra de sigilo por parte da 

participante. 

12.1.6. Por cadastros extraviados, atrasados, enviados erroneamente, 

incompletos, incorretos, inválidos ou imprecisos. 

12.2. Os participantes que tiverem suas inscrições validadas pela Promotora 

estarão cientes e concordes que poderão receber informações sobre esta 

Promoção, via e-mail, o que não implicará em qualquer custo para o 

participante. 

12.3. Todos os dados fornecidos pelos participantes no ato de inscrição ficarão 

armazenados pela Promotora, que se compromete a utilizar as referidas 

informações somente para os fins definidos neste Regulamento. Fica 

facultado a Promotora conferir a autenticidade e veracidade de todas as 

informações cedidas pelos participantes a qualquer momento do processo. 

12.4. A Promotora reserva-se o direito de alterar ou suspender a presente ação 

a qualquer tempo, em caso de força maior ou necessidade, mediante 

autorização da SECAP - Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, 

Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia, 

comprometendo-se a comunicar tal fato, caso ocorra, pelos mesmos meios 

utilizados para divulgação da Promoção. 

12.5. Caberá exclusivamente à Promotora, por meio de uma comissão, avaliar 

e decidir sobre os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a 

realização da Promoção e suas decisões serão submetidas à SECAP - 

Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e 

Loteria do Ministério da Economia. 

12.6. Cabe à Promotora dar cumprimento a todas as obrigações que lhe forem 

auferidas por este Regulamento. 

12.7. A participação na promoção implicará na aceitação total e irrestrita de todos 

os itens deste Regulamento. 

12.8. A Promotora compromete-se a incluir o número do Certificado de 

Autorização da SECAP, de forma clara e precisa, no site da Promoção e 

solicita dispensa da aposição do referido número nos demais materiais de 

comunicação. 

12.9. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do domicílio do participante para 

solução de quaisquer questões referentes à presente Promoção. 

12.10. Esta Promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei n.º 

5.768/1971, regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/1972 e Portaria MF nº. 



41/2008) e obteve o Certificado de Autorização SECAP nº 

03.015789/2021 expedido pela SECAP - Secretaria de Avaliação de 

Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da 

Economia. 


