REGULAMENTO

60 alunos no total serão beneficiados com bolsas de estudo da Alfama Cursos Técnicos.
Veja abaixo como participar.
Estamos falando de seu sonho, mais é pura realidade! Você pode iniciar os estudos na
Alfama Cursos Técnicos.
Número total de vagas por Polo da Alfama Cursos Técnicos:

Polo Sergipe

Polo Alagoas

30

30

Número total de vagas

tabela 1

O concurso de redação “Faça Alfama Cursos” pretende engajar as pessoas que buscam
uma qualificação profissional de sucesso. Serão concedidas 60 bolsas de estudo e será
válido apenas para os cursos técnicos da Alfama Cursos. Ou seja, Não disponibilizaremos
bolsas para os cursos de extensão.
Calendário do Concurso “Faça Alfama Cursos 2019”:
Data

Fase do Concurso

Número de vagas
Do Polo Sergipe

Número de vagas
Do Polo Alagoas

14/01

Início do concurso

-

-

31/01

Encerramento da 1ª fase

-

-

01/02

Resultado da 1ª fase e início Da 2ª fase

10

10

28/02

Encerramento da 2ª fase

-

-

01/03

Resultado da 2ª fase e início da 3ª fase

10

10

31/03

Encerramento da 3ª e última fase

-

-

01/04

Resultado da última fase

10

10

tabela 2
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COMO PARTICIPAR:
É super fácil, rápido e prático. São necessários apenas três passos para participar:
1.

Acessar https://www.alfamacursostecnicos.com.br/cursostecnicos/facaalfamacursos
e inscrever-se no concurso. Você deverá escolher, previamente, o polo e o curso onde
deseja estudar e deixar os seus dados completos na inscrição.

2. Ir até o polo mais próximo de você e fazer a redação que irá concorrer no concurso.
Não precisa agendar. Basta chegar ao local e participar do processo seletivo para o
primeiro trimestre de 2019.
3. No instagram, seguir @alfamacursos, curtir a foto oficial da promoção e marcar três
amigos nos comentários desta mesma foto oficial. Atenção, não vale fakes e nem perfis
comerciais e de lojas.
4. Alunos da casa ou participantes do concurso só poderão participar uma única vez.

Os critérios que serão levados em consideração na avaliação das redações serão:

- Desenvolvimento do tema sem fugir da proposta;
- Utilização da norma culta da língua portuguesa;
- Originalidade;
- Criatividade;
- Objetividade;

Atenção:
Para garantir as bolsas de 100%, o aluno deve alcançar a nota 10 na redação. Caso
ninguém atinja essa nota, serão disponibilizadas apenas bolsas de 40% para os primeiros
colocados.

DAS BOLSAS
Das categorias de bolsas:
Tipos de bolsas

Polo Sergipe

Polo Alagoas

Bolsas de 100%

3

3

2

Bolsas de 40%

27

27

Tabela 3

A premiação será de 01 bolsa de estudo com 100% de desconto + 09 bolsas de estudo
com 40% de desconto, válidas para os cursos técnicos. As bolsas de estudo de 40% terão
validade durante todas parcelas do cursos.
Durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março, serão concedida 1 bolsa de 100% e 9 bolsas
de 40% para cada mês do concurso. Mais detalhes sobre o calendário do concurso na
tabela 2 do regulamento.

DOS DIREITOS AUTORAIS

Ao inscrever-se no CONCURSO, o participante automaticamente declara expressamente
que tem conhecimento de que cede todo e qualquer direito de utilização e veiculação do
material oriundo do concurso à Alfama Cursos Técnicos, a qual poderá veiculá-lo, sem
qualquer limitação de prazo, em todo e qualquer tipo de mídia e da forma que lhe for mais
conveniente, sem necessidade de prévia notificação ou autorização do PARTICIPANTE,
e sem qualquer contrapartida ou pagamento de valor; renúncia de forma irrevogável e
irretratável aos direitos de autor elencados nos artigos 22 e seguintes da Lei Federal nº
9610/98, especialmente no que se refere à necessidade de autorização estipulada no artigo
29 do referido texto legal. A Alfama Cursos Técnicos não se responsabiliza perante
terceiros caso haja a utilização de frase na redação sujeita a direito autoral, sendo de total
responsabilidade do INSCRITO, responder em juízo ou fora dele por eventual utilização
de frase que viole direito alheio.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao participar do CONCURSO, o CANDIDATO estará aceitando total e irrestritamente
todos os itens presentes neste REGULAMENTO. As decisões da Alfama Cursos
Técnicos são irrecorríveis. A Alfama Cursos Técnicos reserva-se ao direito de não formar
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turmas com menos de 20 alunos. Caso o contemplado escolha um curso que não forme
turma por qualquer razão, a exclusivo critério da Alfama Cursos Técnicos, terá o aluno
direito de optar por qualquer outro curso da unidade/polo escolhido no ato de inscrição
para o processo seletivo, com turma que tenha sua formação já confirmada. No caso de
fraude comprovada o PARTICIPANTE será excluído automaticamente do CONCURSO,
sendo que o prêmio será transferido para o próximo colocado dentro das condições
válidas, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

A Alfama Cursos Técnicos, Instituição competente para dirimir eventuais dúvidas de
interpretação ou omissão do presente REGULAMENTO, reserva-se no direito de efetuar
modificações sem prévio aviso, ou consentimento, caso verifique a necessidade de
adequar o presente regulamento às situações não previstas. Se por qualquer motivo, alheio
à vontade e controle da Alfama Cursos Técnicos, não for possível conduzir este Concurso
conforme o planejado, esta poderá modificá-la, suspendê-la e/ou finalizá-la
antecipadamente, mediante aviso aos participantes. Caso o programa tenha seu término
antecipado, a Alfama Cursos Técnicos deverá avisar aos participantes, através dos
mesmos meios utilizados para sua divulgação da Promoção, explicando as razões que as
levaram a tal decisão. Os CONTEMPLADOS autorizam, desde já, e como consequência
da conquista da bolsa, a utilização de seu nome, redação, imagem e som de voz, em
qualquer dos meios escolhidos pela ALFAMA CURSOS para divulgação desta
campanha. Este é um CONCURSO de caráter exclusivamente cultural, sem nenhuma
modalidade de sorteio ou pagamento, não estando vinculada à aquisição ou uso de
qualquer bem, direito ou serviço, nos termos da Lei 5.768/71 e do Decreto nº 70.951/72.
Fica eleito o foro da comarca da unidade/polo em que o CANDIDATO participar do
processo seletivo para dirimir questões presentes deste REGULAMENTO.

Aracaju 14 de Janeiro de 2019.
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