
 

 

Regulamento 

Sorteio de bolsas Unyleya 
  

Período de participação: de 19/3 a 20/4/2021 
  
Esta iniciativa é um oferecimento da Faculdade Unyleya, parceira da 
ANAJUSTRA Federal e consiste no sorteio de cinco bolsas com 70% de 
desconto nos cursos de pós-graduação EAD. 
  
1. Da participação 
 
1.1 O sorteio é aberto a todos os associados, que deverão manifestar seu 
interesse em participar clicando no botão “ QUERO CONCORRER A UMA 
BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO EAD” por meio do link 
https://anajustrafederal.org.br/noticias/convenios/2021/03/210550-concorra-a-
cinco-bolsas-de-pos-graduacao-ead-de-70.html . Após clicar no botão, o 
associado terá sua participação no sorteio efetivada. 
 
1.2 Para participar, o associado deverá estar logado no site da ANAJUSTRA 
Federal. Caso contrário, não terá acesso ao link informado. 
  
1.3  Cada participante fica limitado a realizar apenas 01 (um) cadastro para 
participar do sorteio, que será identificado pelo número de inscrição do CPF.  
  
1.4 Os associados podem registrar sua participação no período compreendido 
entre os dias 19/3 a 20/4/2021 até às 16h horas do dia 20 de abril de 2021, 
exclusivamente por meio do link 
https://anajustrafederal.org.br/index.php?id=/noticias/convenios/materia.php&cd
_matia=210550&dinamico=1&preview=1.  
  
1.5 Ao finalizar o processo de cadastramento, aparecerá automaticamente na 
tela a confirmação da participação, com as informações de data e hora do 
sorteio.  
 
1.6 Somente poderão participar do sorteio servidores associados à 
ANAJUSTRA Federal. 
 
2. Dos prêmios  
 
2.1 Serão disponibilizados cinco prêmios, a saber: cinco bolsas com 70% de 
desconto nos cursos de pós-graduação EAD, cujo desconto será aplicado em 
cima do valor integral do curso.  
  
2.2 Os sorteados poderão escolher entre os mais de 1.300 (mil e trezentos) 
cursos de pós-graduação distribuídos em 57 (cinquenta e sete ) área do 
conhecimento.  
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2.3 A ANAJUSTRA Federal, bem como o parceiro participante, não se  
responsabiliza por possíveis incorreções no preenchimento do cadastro por 
parte do participante.  
 
2.4 A ANAJUSTRA Federal é isenta de qualquer responsabilidade pelo 
usufruto dos prêmios. 
 
2.5 O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser 
trocado por outro serviço/prêmio ou convertido em dinheiro.  
  
3. Do sorteio 
 
3.1 O sorteio será realizado a partir das 18h do dia 20 de abril 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. 
 
3.5 A ANAJUSTRA Federal se reserva no direito de, a qualquer tempo, sem 
prévio aviso, modificar os critérios do sorteio ou determinar o seu 
encerramento, no caso de constatar fraude, plágio, dificuldade técnica ou 
qualquer outro fator fora do seu controle, ou motivo de força maior. 
 
3.6 Em caso de dúvida, o associado deverá entrar em contato pelo e-
mail: ascom@anajustra.org.br. 
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