
 

 

Dia do Servidor Público 2021 
Período de participação: de 15 a 28/10/ 2021 

 

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, a ANAJUSTRA Federal lança sorteio, 

exclusivo para associados. 

 

1. Da participação 
1.1 O sorteio é aberto a todos os associados, que deverão manifestar seu interesse 

em participar por meio do link https://anajustrafederal.org.br/dia-servidor-2021/. Após 

clicar no botão, o associado deve informar seu CPF e confirmar seus dados para que 

a participação no sorteio seja efetivada. 

1.2 Cada participante fica limitado a realizar apenas 01 (um) cadastro para participar 

do sorteio, que será identificado pelo número de inscrição do CPF. 

1.3 Os associados podem registrar sua participação no período compreendido entre os 

dias 1 de outubro de 2021 até às 12h horas do dia 28 de outubro de 2021, 

exclusivamente por meio do hotsite 

1.4 Ao finalizar o processo de cadastramento, aparecerá automaticamente na tela a 

confirmação da participação. 

1.5 Somente poderão participar do sorteio servidores associados à ANAJUSTRA 

Federal. 

 

2. Dos prêmios e do envio dos mesmos 
 
2.1 Serão disponibilizados 26 (vinte e seis) prêmios, a saber: 

• 3 (três) cupons de R$ 500,00 na compra de um lançamento da Dell. O cupom é 

cumulativo com outros da parceria. 

• 5 (cinco) Echo Dots (Geração 3ª) com assistente virtual Alexa integrada, alto-

faltantes de 1,6” e saída de áudio de 3,5mm. 

• 15 Vouchers da Weburn, aplicativo de treino, saúde e bem estar, com 6 meses 

de acesso gratuito ao ganhador. 

 



 

 

• 1 (uma) Mini Caixa de Som JBL GO 2 Bluetooth - Portátil 3W, à Prova de Água  

• 1 voucher de até R$1000,00 no prêmio de Seguro Auto, da ANAJUSTRA 

Corretora. 

• 1 voucher de até R$300,00 no prêmio de Seguro Residencial, da ANAJUSTRA 

Corretora. 

 

2.2 Os prêmios físicos serão enviados no endereço residencial que consta no cadastro 

do respectivo ganhador(a). Os prêmios em serviço serão enviados no e-mail informado 

no cadastro. 

2.3 A ANAJUSTRA Federal, bem como os parceiros participantes não se 

responsabilizam por possíveis incorreções no preenchimento do cadastro por parte do 

participante, em especial ao endereço. 

2.3 A ANAJUSTRA Federal, bem como os parceiros, tem o prazo de até 30 (trinta) 

dias corridos para envio dos prêmios. 

 

3. Do sorteio 
 
3.1 O sorteio será realizado a partir das 18h do dia 28 de outubro de 2021, em 

transmissão ao vivo pelo Instagram https://www.instagram.com/anajustra/ . 

3.2 Ao participar do sorteio, o associado cede à ANAJUSTRA Federal o direito de uso 

das imagens, para fins de divulgação do sorteio e do recebimento dos prêmios. 

3.2 O sorteio será realizado via sistema desenvolvido pela equipe de Tecnologia da 

Informação da ANAJUSTRA Federal. 

3.3 Cada associado poderá ser sorteado apenas uma vez. 

3.4. A participação no sorteio implica no conhecimento e na total aceitação do 

presente regulamento e garante que todas as informações prestadas em razão de sua 

participação são verdadeiras. 


