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SORTEIO DE PRÊMIOS PARA OS PARTICIPANTES RECADASTRADOS 
NO PRAZO  

 

Regras Gerais: 

• O recadastramento é obrigatório, como consta nos regulamentos dos planos PS-I e PS-
II, em seus artigos 22, 80 e 20, 81, respectivamente.   

• A premiação integra a campanha do Recadastramento e é uma iniciativa do Serpros 
para incentivar e retribuir a participação dos participantes ativos, aposentados e 
pensionistas bem como engajar todos na ação. 

• Poderão participar do sorteio todos os participantes ativos e assistidos (aposentados e 
pensionista) do Serpros que tenham realizado o Recadastramento dentro do período 
definido, exceto as pessoas que possuam vínculo com o Serpros:  diretores, gestores, 
funcionários, conselheiros e respectivos cônjuges e parentes de 1º e 2º graus. 

• Para o recebimento dos prêmios, os participantes sorteados deverão autorizar a 
divulgação do seu nome, sua imagem e voz, a fim de preservar a transparência do 
processo para os demais participantes; bem como autorizar a entrega do prêmio em 
seu endereço residencial constante no recadastramento. 

 

 

Forma de sorteio: Será feito por meio eletrônico através do site 
https://sorteador.com.br/ ferramenta que sorteia gratuitamente, por meio da 
relação de recadastrados no período definido: 

• Serão sorteados os números dos protocolos que cada participante ou assistido 
recebeu após concluir o seu Recadastramento. 

• Cada participante / assistido terá somente 1 (uma) chance de concorrer, pois a 
planilha que será gerada com o total de recadastramentos realizados vai considerar 
somente o primeiro número de protocolo gerado em todo o processo, de modo que 
não haja duplicidades e que se mantenha a ordem cronológica dos mesmos. 

• Os números sorteados serão os das linhas correspondestes aos protocolos, veja 
abaixo: 

 
 

https://sorteador.com.br/
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Data do sorteio: A ser definida, após a finalização do Recadastramento.  

Prêmios:  

• 1º Prêmio: 1 Smart TV 43 polegadas(Smart TV AOC Roku LED 43'' 43S5195/78 com 
Wi-Fi Full HD 3 HDMI 1 USB com Controle Remoto com atalhos Roku Mobile Miracast) 
Preço médio: R$1.800,00 https://www.casasbahia.com.br/smart-tv-led-43-full-hd-aoc-
roku-43s5195-78-com-wi-fi-controle-remoto-com-atalhos-roku-mobile-miracast-
entradas-hdmi-e-usb-
55002769/p/55002769?utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdSku=55002769&i
dLojista=10037&utm_campaign=top100_smart-
shopping_1p&gclid=Cj0KCQiA3rKQBhCNARIsACUEW_YFbmK2KE-
CSb3PiDH9XGxR73Kv9Z_41FMWWaiKfv1TjkXYBZGrjkkaAvISEALw_wcB 
 

• 2º Prêmio: 1 Smartphone Samsung (Smartphone Samsung Galaxy A32 128GB 4G Wi-Fi 
Tela 6.4'' Dual Chip 4GB RAM Câmera Quádrupla + Selfie 20MP) 
Preço médio: R$ 1.500,00 
https://www.americanas.com.br/produto/2969968331?pfm_page=search&pfm_pos=
grid&pfm_type=search_page&cor=VIOLETA 
 

• 3º Prêmio: 1 Echo Dot-Alexa (Echo Dot 4ª geração: Smart Speaker com relógio e 
Alexa) 
Preço médio: R$500,00 
https://www.amazon.com.br/dp/B084J4WP6J/ref=s9_acsd_al_bw_c2_x_2_i?pf_rd_m
=A3RN7G7QC5MWSZ&pf_rd_s=merchandised-search-
3&pf_rd_r=QNJZS2EXVNJCCY6PS34F&pf_rd_t=101&pf_rd_p=631f8d33-1d53-4c14-
a11e-ce44e89330bb&pf_rd_i=19877613011 
 

Observação: Os prêmios não serão cumulativos, ou seja, após um participante 
ter sido sorteado, não participará do próximo sorteio. 

 

Divulgação do sorteio: o sorteio dos três prêmios será realizado de forma on-
line, em uma live para todos os participantes, em data a ser definida, logo após a 
conclusão do prazo de recadastramento.   

Ordem do sorteio: os sorteios serão realizados em ordem decrescente: 

• 1º Sorteio: 3º Prêmio 
• 2º Sorteio: 2º Prêmio 
• 3º Sorteio: 1º Prêmio 
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Público participante: Participantes ativos e assistidos (aposentados e 
pensionistas) do Serpros que tenham realizado o Recadastramento dentro do 
período definido, exceto as pessoas que possuam vínculo com o Serpros:  
diretores, gestores, funcionários, conselheiros e respectivos cônjuges e 
parentes de 1º e 2º graus.  

 

Entrega dos prêmios: 

• Para o recebimento dos prêmios, os participantes sorteados deverão autorizar a 
divulgação do seu nome, sua imagem e voz, a fim de preservar a transparência do 
processo para os demais participantes; bem como autorizar a entrega do prêmio em 
seu endereço residencial constante no recadastramento. 

• Os prêmios serão comprados após os sorteios e entregues diretamente na residência 
dos vencedores, conforme endereço constante no recadastramento. 

 

 


