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REGULAMENTO DO SORTEIO LIVE SHOW DIA 22 DE OUTUBRO 

MÊS DO (A) PROFESSOR (A) 

 

REGULAMENTO DO SORTEIO DE PRÊMIOS DA LIVE SHOW, QUE 

ACONTECERÁ NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021, COMO PARTE DA 

COMEMORAÇÃO DO MÊS DO (A) PROFESSOR (A), DO SINDICATO DOS 

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO 

LUÍS (SINDEDUCAÇÃO), CNPJ Nº 05642608/0001-33, LOCALIZADO NA AV. 14, 

NUMERO 46, III CONJUNTO COHAB ANIL, SÃO LUÍS-MA,  VEM POR MEIO 

DESTE TORNAR PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS FILIADOS E 

FILIADAS AS REGRAS E CRITÉRIOS PARA O SORTEIO DE PREMIAÇÕES. 

 

1- O sorteio é uma realização do SINDEDUCAÇÃO para os trabalhadores da 

categoria profissional filiada e representada pelo Sindicato, professores e 

professoras da ativa e aposentados e aposentadas.  

 

2- Para participarem os (as) interessados (as) devem comparecer a partir do dia 14 

de outubro de 2021, à sede do Sindeducação, das 9h às 12h e das 14h às 17h, 

apresentando documento oficial com foto e preencherem o cupom numerado, 

fornecendo informações como NOME COMPLETO, MATRÍCULA, 

TELEFONE, E-MAIL E UEB DE LOTAÇÃO. 

 

3- Aos (às) interessados (as) que, por motivos de força maior, não puderem se dirigir 

ao sindicato, a entidade sindical disponibiliza o e-mail para inscrição 

contato@sindeducacao.org. O filiado ou a filiada deve enviar um e-mail com a 

mensagem “INSCRIÇÃO PARA SORTEIO DA LIVE SHOW” e no corpo do 

texto escrever informações com NOME COMPLETO, MATRÍCULA, 

TELEFONE  E UEB DE LOTAÇÃO. No e-mail deve anexar documento oficial 

com foto e contracheque atualizado. A entidade sindical responderá o e-mail de 

volta anexando foto do cupom preenchido com a numeração do sorteio.  

 

4- Os (as) professores (as) só poderão se inscrever uma única vez. Os (as) inscritos 

(as) que não preencherem os requisitos do presente regulamento, serão 

automaticamente vetados e excluídos. 

 

5- Participarão do sorteio os filiados e filiadas que realizarem a inscrição presencial 

ou virtual no período de 14 a 21 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

 

6- Após inscrição presencial os (as) professores (as) colocarão seu cupom em urna 

devidamente lacrada e identificada; as inscrições por e-mail, após validadas, serão 

preenchidos nos cupons por três diretores sindicais e colocados em urna única 

devidamente lacrada e identificada que ficará na recepção do sindicato. A inclusão 

na urna dos cupons provenientes das inscrições por e-mail será filmada e as 

gravações ficarão disponíveis aos associados, quando solicitarem. 

 

7- No dia 22 de outubro, a partir das 17h, a urna única devidamente lacrada e 

identificada será acompanhada pelo Conselho Fiscal, deslocando-a da sede do 

sindicato ao local de realização da Live; o Conselho Fiscal acompanhará todo o 

processo de sorteio dos prêmios. 
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8- Os filiados e filiadas concorrerão aos seguintes prêmios:   18   celulares    Motorola 

E7, 3 Notebooks Samsumg, 3 Caixas de Som JBL, 3 TV'S LEDs 50 polegadas 

TCL, 20 cheques no valor de R$ 1 mil (hum mil reais, sorteio individual por 

cheque) e Viagens para: Atins (MA), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).  

 

9- Os prêmios que não são pagos em cheque, não serão revertidos em dinheiro, nem 

aos ganhadores nem a terceiros. 

 

10- Todos os prêmios estão sendo divulgados na mídia virtual da entidade sindical: 

site www.sindeducacao.org, Facebook (/sindeducacaosaoluis) e Instagram 

(@sindeducacaooficial). 

 

11-  Em hipótese alguma será permitida no sorteio a participação de diretores (as), 

conselheiros (as) fiscais e funcionários (as) do sindicato.  

 

12- Não haverá a necessidade da presença do (a) contemplado (a) no momento do 

sorteio, tendo em vista que a Live será gravada e a lista dos (as) sorteados (as) 

será divulgada pelo Sindicato nos canais oficiais de comunicação.  

 

13- O sindicato divulgará na mídia virtual da entidade sindical a relação dos (as) 

premiados (as) e dos itens sorteados; os (as) professores (as) contemplados (as) 

deverão comparecer à sede do sindicato em um prazo de 30 (trinta) dias úteis para 

recebimento do prêmio, caso contrário, o Sindicato fará um novo sorteio. 

 

14- O (a) ganhador (a) da viagem deverá comparecer à sede do sindicato em um prazo 

de 30 (trinta) dias úteis para recebimento do voucher e escolher a data do passeio 

(que tem prazo) para que seja programado junto à agência de viagem.  

 

15-  Todos (as) os (as) participantes, desde já, autorizam o Sindicato a utilizar suas 

imagens e nomes para a divulgação do evento em questão.  

 

16- As questões não previstas neste regulamento ou quaisquer dúvidas que possam 

surgir, serão dirimidas pela diretoria do Sindeducação. 

 

17- Este regulamento foi aprovado pela Diretoria do sindicato.  

 
 

 

Regina Sheila Bordalo Martins 

Presidente do SINDEDUCAÇÃO 

 

http://www.sindeducacao.org/

