
 

Regulamento – Campanha “Trilha de Prêmios Recode”  
 

 
I – CAMPANHA 
 

A Campanha “Trilha de Prêmios Recode” busca incentivar a formação de jovens de 15 
a 39 anos em cursos de Tecnologia oferecidos pela Recode em sua plataforma de 
aprendizagem. 
 

Todos os jovens de 15 a 39 anos que concluírem um dos cursos da trilha "Conectando 
seu Futuro" até 20 de dezembro de 2020, concorre a uma série de prêmios.  
 
II – Prêmios  
 

Serão 30 premiados  
 

 Para os 3 primeiros lugares: 1 celular + 1 mini caixa de som + 1 Fone de 
Ouvido Bluetooth 

 Do 4º ao 9 º Lugar: 1 tablet + 1 Fone de Ouvido Bluetooth 

 Do 10º ao 21º lugar - 1 Fone de Ouvido Bluetooth 

 Do 22º lugar ao 30º lugar – 1 mini caixa de som portátil  
 

 
Descrição dos prêmios  
 

 Celular 
Smartphone Samsung Galaxy A10s; 32GB; Dual Chip Android 9.0; Tela 6.2” 
Octa-Core; 4G Câmera 13MP+2MP. 

 

 Tablets  
Tablet Samsung Galaxy A 32GB Tela 8" Android Quad-Core 2GHz  

 

 Fones de Ouvido Bluetooth 
Fone Sem Fio Philco Pfo01btg 150mw Com Bluetooth 

 

 Caixa de Som Portátil  
Mini Caixa De Som Portátil Speaker Ws-887 

  
 
 
 
 
Atenção: 
Caso ocorra falta do produto divulgado como premiação, a Recode substituirá por outro 
similar e de igual qualidade.  
 
 
 



 

III – Passo-a - Passo para participar   
 

Estão aptos a participar da Campanha “Trilha de Prêmios” jovens de 15 a 39 anos de 
todo o Brasil.  
 

Siga os passos a seguir  
 
 

1) Entre no site Recode: recode.org.br/trilhadepremios e clique em “COMECE SEU 
CURSO”. 
 

 
 
 

2) Na Plataforma Recode, preencha a ficha de Inscrição ou faça seu login, se já for 
cadastrado  

 
  

 
 



 

 
 
 

3) Escolha a opção “Conectando seu Futuro “ e escolha o curso. Comece já! 
 
 

 
 

 
 
 
 

4) Para confirmar sua participação na campanha, faça sua inscrição e responda as 
perguntas do questionário em recode.org.br/trilhadepremios no botão  

 
 
 
Recados importantes:  
 

 Na ficha de inscrição, utilize o mesmo e-mail que você se cadastrou na 
plataforma  

 

 Para essa campanha serão validos somente cursos concluídos a partir de 
20/11/20 até 20/12/2020.  
 

 
 



 

 
IV– CURSOS 
 

 
 
 
V – Critérios  
 
Para concorrer aos prêmios é necessário concluir pelo menos 1 dos cursos do 
Conectando seu Futuro.  
 
Critério principal:  
 

 Melhor nota do primeiro curso concluído  
 
Critérios de desempate  

 Maior número de cursos do Conectando seu Futuro concluído  

 Sorteio – somente se necessário. Nesse caso, a Recode avisará os participantes.  
 
 
VI – Entrega de prêmios  
 

A Recode enviará aos ganhadores, por e-mail, o TERMO DE CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. Os ganhadores deverão preencher as informações 
solicitadas no termo e reenviar o documento preenchido para o e-mail da Recode 
com seu “de acordo”.  O recebimento de termo preenchido, com os dados do 
ganhador, é essencial para que a Recode possa efetivar a premiação.  
 
Importante:  
Para jovens menores de 18 anos, será necessário o “de acordo” do responsável.  
 



 

A Recode enviará o documento   TERMO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL  
O jovem ganhador deverá responder o e-mail com o documento preenchido em até 
2 dias após o recebimento. 

 

Observação: 
Não é necessário imprimir o TERMO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL, 
nem enviá-lo pelo correio. Ao receber o termo, em documento Word, o ganhador 
deverá:  

 Baixar o arquivo em seu computador;  

 Preencher o documento com os dados solicitados; 

 Anexar o arquivo preenchido na resposta; 

 Escrever no corpo do e -mail: “DE ACORDO”. 
 

 A entrega será realizada pelos Correios. O tempo de entrega dependerá do 
endereço cadastrado e da modalidade de entrega da loja onde a Recode irá 
adquirir os prêmios para a doação.  Prevemos a entrega em até 45 dias (corridos) 
da data de resposta ao e-mail com o termo enviado pela Recode.  

 A Recode entrará em contato para confirmar o endereço, por isso é necessário 
que seus dados estejam preenchidos corretamente na plataforma Recode e na 
ficha de inscrição.  

 

 

VII – Prazos 
 

• Período da Campanha: 19/11/2020 a 20/12/2020.  

  Divulgação dos Ganhadores: 22/12/2020. 
 Entrega dos prêmios: até 15/02/2021  

 
 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Não poderão participar do sorteio familiares de colaboradores Recode.  
A Recode reserva-se o direito de avaliar, opinar e decidir sobre condições não previstas 
neste regulamento. Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail  
eventos@recode.org.br  
 
 
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020. 
 
Time Recode 

mailto:eventos@recode.org.br

