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REGRAS DA PROMOÇÃO NO INSTAGRAM DO ENSINO E PESQUISA 

 

- Os internautas participantes serão sorteados de forma aleatória pelo nome do perfil participante da enquete no 

Stories do Instagram do Ensino e Pesquisa SCBH, seguindo a divisão das respostas entre SIM ou NÃO. 

- O sorteio do prêmio para os internautas que responderam SIM é de cesta de chocolate. 

- O sorteio do prêmio para os internautas que responderam NÃO é um livro sobre a história da Santa Casa BH, cujo 

título será definido pela equipe organizadora. 

- O sorteio será feito no site (https://www.sorteiogo.com/pt/sorteio/nomes) e divulgado o resultado no Instagram 

do Ensino e Pesquisa SCBH (www.instagram.com/santacasabhep). 

- Só é permitida a participação de perfis de pessoas físicas que moram em Minas Gerais.  

- É importante que o participante seja seguidor do Instagram do Ensino e Pesquisa SCBH. 

- É vedada a participação de perfis fakes (falsos) ou fantasiosos na promoção. Caso haja a inscrição desse perfil, o 

mesmo será desclassificado. 

- É vedada a participação de perfis de famosos, comerciais ou institucionais (pessoa jurídica, hospital, igreja, 

partido político, sindicato, empresa, órgão público, ONG, etc). 

- Depois de anunciado o internauta ganhador, o mesmo tem até 24 horas para reclamar o prêmio e fornecer os 

seus dados para a equipe organizadora preparar a entrega via Correio (ou outro serviço de entrega que for mais 

oportuno). Ou ainda, se o internauta ganhador preferir, ele pode ir pessoalmente à Santa Casa BH em dia, local e 

horário previamente combinado com a equipe organizadora. 

- O resgaste do prêmio de forma presencial terá que ser feito com documento com foto e assinatura de protocolo 

de entrega de ambas as partes. 

- Após anunciado o ganhador, o prêmio não pode ser doado para terceiros por meio da internet. O perfil vencedor 

precisa resgatar o prêmio e, só depois dele em mãos, ele poderá definir qual será o destino final. 
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