REGULAMENTO DA PROMOÇÃO BENEFÍCIOS DA MAÇÃ
Indique 3 amigos e concorra a um kit ESFA apple
1. DO PROPONENTE:
ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESFA -, inscrita no CNPJ: 34078881/001157, situada na Rua Bernardino Monteiro, Nº 700, Bairro Dois Pinheiros, Santa Teresa/ES,
CEP: 29.650-000.
2. DA PROMOÇÃO
A promoção BENEFÍCIOS DA MAÇÃ é exclusiva para os alunos regularmente
matriculados em qualquer um dos Cursos Superiores da ESFA quer seja Ciências
Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Medicina Veterinária ou Odontologia que
indicarem três candidatos para o processo seletivo 2017/1 e estes, em sua totalidade,
efetivarem a matrícula e cursarem integralmente o primeiro semestre do ano letivo de
2017.
3. DA PREMIAÇÃO
A premiação consiste no sorteio de um kit da apple contendo:
1 mac book pro
1 Iphone 6S 16 gb – cinza espacial
I pod nano azul 16gb
I pod shuffle 2 g
4. DA INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição será efetivada pelo candidato indicado que deverá, no ato de sua
inscrição no processo seletivo 2017/1, registrar o nome e CPF do aluno da ESFA que o
indicou.
4.2. A ESFA não se responsabiliza pela falta de registro da indicação pelo indicado no
ato da inscrição.
4.3. Somente serão aceitas e consideradas as indicações realizadas no ato da inscrição
no processo seletivo 2017/1.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Em nenhuma hipótese, o prêmio poderá ter seu valor correspondente convertido
em moeda corrente.
5.2. O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de fraude
comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou
documental.
5.3. A inscrição nesta promoção caracteriza a aceitação total dos termos e condições
deste Regulamento.
5.4. Os participantes concordam desde já em ceder seu nome, sua imagem e seu “som
de voz” para a divulgação desta promoção, sem que isso implique qualquer tipo de
ônus à Instituição ESFA e/ou às demais empresas envolvidas na promoção.

Santa Teresa/ES, 01 de setembro de 2016.
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Diretor Geral da ESFA

