
 

Corrida Tecnológica 
Informações e regras de participação 

 
Descrição da campanha 
 
A Recode promove uma campanha para incentivar que jovens de 15 a 39 anos 
completem as formações no ambiente de aprendizagem virtual. 
Além do certificado de conclusão, os participantes também podem concorrer a um 
celular. Para isso, é necessário verificar as regras abaixo. 
 
Regras de participação  
 

a) Ter entre 15 e 39 anos; 
b) Ter iniciado, e não ter concluído, uma formação na plataforma Recode no ano de 

2021. As formações válidas são:  
 

• Reprogramando seu Futuro; 
• Ferramentas Digitais para o Mundo do Trabalho; 
• ProgramAção; 
• Tecnologias para o Futuro; 
• Gestão e Empregabilidade;  

 
c) Finalizar a formação até 30 de abril de 2021; 
d) Preencher uma ficha de inscrição, autorizando sua participação na campanha. 

 
 

Atenção: essa campanha é exclusiva para participantes que iniciaram a formação e 
ainda não concluíram seus estudos na plataforma Recode em 2021. 
 
Como participar  
 

a) Acessar a plataforma Recode pelo site https://recode.org.br/ ; 
b) Finalizar a formação iniciada (e não concluída);   
c) Preencher a ficha de inscrição em – http://recode.org.br/corridatecnologica 

 
Os participantes serão convidados a entrar em um grupo para acompanhar avisos e 
recados da Recode a respeito da campanha.  
 
 
Sobre o sorteio  
 
Estarão aptos ao sorteio os participantes que concluíram a formação da Recode no 
período compreendido entre 16 e 30 de abril e preencheram a ficha de inscrição. 
 
O sorteio será realizado de forma automática e randômica no dia 05 de maio de 
2021. O horário será definido e informado no grupo 
recode.org.br/whatsappalunorecode 
O sorteio será gravado.  

https://recode.org.br/
http://recode.org.br/corridatecnologica
https://recode.org.br/whatsappalunorecode/


 

 
Descrição e entrega do prêmio  
 

• Descrição do celular: 
Sistema Operacional: Android 
Dual Chip 
Memória interna: 32 GB 

 
• A Recode será responsável pela entrega do prêmio ao participante sorteado; 
• A entrega será realizada pelo operador logístico do local da compra; 
• O tempo de entrega dependerá do endereço do participante. Por isso, 

prevemos a entrega em até 30 dias após o sorteio; 
• A Recode entrará em contato com o sorteado para confirmação do endereço. 

 
Disposições Gerais  
 
A Recode reserva-se no direito de avaliar, opinar e decidir sobre mudanças nessa 
campanha. Condições não previstas neste regulamento deverão ser encaminhadas 
para o e-mail eventos@recode.org.br para avaliação de definição por parte do Comitê 
Avaliador.  
 
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021. 
 
Time Recode 

mailto:programacao@recode.org.br

