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REGULAMENTO CAMPANHA PROMOCIONAL ENEM DAY UNIVS 

O Centro Universitário do Vale do Salgado - UniVS considerando a missão institucional de formar 

profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país, embasados na 

responsabilidade social e na ética, visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, como 

ainda empenhados em garantir educação inclusiva, de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem lança campanha que promove sorteio de prêmio em dinheiro, através de 

transferência PIX aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2021. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 Este Edital tem por finalidade definir regulamento da campanha promocional ENEM DAY UNIVS.  

1.2 A campanha promoverá sorteio de 03 PIX de R$300,00 aos candidatos participantes do ENEM 

2021 e que realizaram cadastro na ficha de inscrição do sorteio.  

1.3 A divulgação da ficha de inscrição ocorrerá em locais de prova do ENEM 2021 no Cariri, nos dias 

21 e 28 de novembro e de forma online no site univs.edu.br. 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

2.1 O candidato ao se inscrever no sorteio assumirá inteira responsabilidade pelas informações 

prestadas, cabendo a instituição analisar o procedimento de concessão de acordo com as normas 

estabelecidas neste edital. 

2.2 Os candidatos contemplados serão definidos através de sorteio realizado no dia 30 de 

novembro e receberão contato via ligação para coleta dos dados necessário para entrega do 

prêmio. 

2.3 O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição do ENEM 2021 para receber sua 

premiação. 

2.4 Cada candidato inscrito concorrerá a 01 PIX de R$300,00, sendo no total 03 candidatos 

contemplados. 

2.5 Candidatos que estejam matriculados na UniVS não serão elegíveis na campanha. 

2.4 A participação para este edital implica o pleno conhecimento dele, seus complementos e atos 

normativos, bem como as obrigações e os prazos estabelecidos nas normas. Casos omissos neste 

edital serão analisados pela IES. 

Icó, 18 de novembro de 2021. 

 

 


