
REGULAMENTO 

CAMPANHA - DIA DAS MÃES 

CERS CURSOS ONLINE 

 

1. ENTIDADE REALIZADORA 

A Campanha é uma iniciativa do Complexo de Ensino Renato Saraiva Ltda (“CERS – 

CURSOS ONLINE”), sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF nº 

08.403.267/0001-06, com sede na Rua Madre de Deus, nº 27, 10º andar, Recife 

Antigo, Recife/PE, CEP 50030-906, que possui dentre seus objetos sociais a 

promoção de cursos preparatórios para concursos, processos seletivos e cursos de 

Pós-Graduação online como modalidades de ensino a distância; 

2. CAMPANHA 

2.1.  A campanha é uma ação em homenagem ao Dia das Mães, por meio da 

divulgação de vídeo nas redes sociais, de acordo com as regras definidas neste 

regulamento. O vídeo escolhido irá ganhar uma bolsa de estudo do CERS 

Cursos Online.  

2.2. Esta Campanha não se assemelha a qualquer modalidade de vale-brinde, 

concurso ou operação similar, não estando, portanto, sujeita à autorização 

prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71. 

 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A Campanha abrange todo o território nacional brasileiro. 

 

4. PRAZO  

O prazo para participação da campanha e publicação dos vídeos será do dia 

10/05/2017 até 12h do dia 15/05/17, horário de Brasília.  

 

5. CRITÉRIOS DA PROMOÇÃO 

5.1 O vídeo em homenagem ao Dia das Mães será escolhido exclusivamente entre 

as publicações de vídeos nas redes sociais Facebook e Instagram, que contenham o 

texto “#mãecers. Não serão consideradas publicações em perfis privados ou 

enviadas por mensagem privada. 

 

5.2 O vídeo ganhador será escolhido mediante avaliação de critérios como 

criatividade e originalidade relacionados ao tema “Mãe de Concurseiro”. 

  

5.3 A escolha do vídeo vencedor será divulgada às 17h do dia 15 de maio de 2017. 



 

5.4 O perfil do vídeo vencedor será contatado pela equipe do CERS, via perfil 

@CERS, por mensagem privada, com o objetivo de receber os dados, para liberação 

da premiação, em até cinco dias. Caso não haja resposta, o vencedor perde o direito 

à premiação. 

 

5.5 A premiação consiste em um (1) curso do CERS Cursos Online à escolha do 

vencedor, exceto cursos de pós-graduação e Jornalismo Esportivo.  

6. DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1. O participante está ciente que a relação jurídico-comercial estabelecida por 

meio eletrônico, no ambiente virtual, está susceptível a oscilações e bugs nos 

sistemas, ainda que sejam investidos os melhores esforços e medidas de cautela 

para utilização de tecnologia avançada. Por tal razão, o participante declara que o 

CERS CURSOS ON LINE não poderá ser responsabilizado por quaisquer das 

ocorrências mencionadas, falha técnica de transmissão, problemas de acesso à 

Internet ou qualquer caso fortuito ou de força maior que possam dificultar a 

participação do participante. 

6.2. De igual forma, o participante tem ciência da necessidade de utilização de 

equipamentos dotados dos requisitos técnicos mínimos indicados informados no 

site www.cers.com.br para a utilização adequada dos produtos disponibilizados 

pelo CERS CURSOS ON LINE.  

6.3. Todas as dúvidas e questões relacionadas à Campanha serão solucionadas 

pelo CERS CURSOS ON LINE, via formulário de contato presente no endereço 

eletrônico https://www.cers.com.br/contato/, considerando sempre as normas de 

proteção ao consumidor em vigor. Das decisões, não caberá nenhum tipo de 

recurso; 

6.4. A participação na Campanha implica na aceitação total e irrestrita de todos 

os seus termos. 

6.5. A Campanha poderá ser prorrogada, alterada, suspensa ou cancelada, a 

exclusivo critério do CERS CURSOS ON LINE, a qualquer momento, através de 

divulgação no site www.cers.com.br  

6.6. Este Regulamento da Campanha está disponibilizado no site 

www.cers.com.br 

6.7. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca da Cidade do Recife, Pernambuco 

para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente 

Campanha. 

6.8. É vedada a participação de pessoas jurídicas bem como de funcionários da 

PROMOTORA; 

http://www.cers.com.br/
https://www.cers.com.br/contato/
http://www.cers.com.br/
http://www.cers.com.br/


6.9. Os participantes se responsabilizam pela veracidade dos dados inseridos na 

inscrição; 

6.10    Os participantes estão cientes de que o conteúdo divulgado com a hashtag 
#mãecers poderá ser usado para fins publicitários.  


