REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO ARMA DE FOGO E ENXOVAL COMPLETO.

Pelo presente instrumento particular de um lado a empresa denominada de CURSO ELITE
ESTRATÉGIAS PARA CONCURSOS em parceria com as empresas GLOBAL ARMAS E
MUNIÇÕES e a COMBATENTE FARDAMENTOS MILITARES vêem através deste estabelecer
o regulamento para premiação conforme classificação no concurso de um dos seguintes brindes: uma
arma de fogo pistola Taurus Modelo G2C, bem como de enxoval completo que será utilizado durante
o curso de formação de soldados, para os alunos do curso Elite, dos sexos masculino e feminino que
ficarem melhores classificados no concurso de soldado da PMBA.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A empresa Global Armas disponibilizará como brinde 1(uma) arma de fogo abaixo
especificada e a empresa Combatente Fardamentos Militares disponibilizará um enxoval completo
conforme abaixo especificado.
O aluno melhor colocado, quer seja do sexo Masculino ou Feminino, poderá optar por qual
prêmio deseja receber (ARMA OU ENXOVAL), ficando o prêmio restante destinado ao melhor
candidato do sexo oposto.
DOS REQUISITOS PARA CONCORRER AS PREMIAÇÕES
Art. 1 - Para concorrer a promoção em questão serão necessários os seguintes requisitos:
I - Ter sido aluno do Curso Elite Estratégias para Concursos em qualquer modalidade de Curso
On-line ou Presencial;
II - O aluno deverá seguir a página do instagram do Curso Elite Estratégias para concuros
(@elite_estrategias_concursos) e marcar 3 (três) amigos;
III - O aluno também deverá seguir a página do instagram da empresa Global Armas e
Munições (@globalarmas) e marcar 3 (três) amigos;
IV – Na condição de aluno do sexo Masculino ou Feminino ficar melhor colocado no resultado
final do concurso de Soldado PMBA entre todos os alunos do Curso Elite Estratégias para
Concursos. Entende-se por resultado final do concurso aquele divulgado após a realização de
todas as etapas do concurso.
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V – O aluno deverá ceder a sua imagem para divulgação em outdoor e outras mídias digitais.
Art. 2 - Conforme o Edital de Abertura de Inscrições – SAEB – 02/2019, DE 15 DE OUTUBRO DE
2019 a Publicação do Resultado Final e da Homologação do concurso será divulgado no Diário Oficial
do Estado da Bahia, pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia, no site do IBFC e no site
do Portal do Servidor com previsão para a data de 29/04/2020.
Art. 3 - Considerar-se-á para efeito de entrega de prêmio o aluno do Curso Elite Estratégias para
Concursos, do sexo Masculino ou Feminino melhor colocado em qualquer das 9 (nove) regiões do
concurso para soldado PMBA.
Art. 4 - |Havendo mais de um aluno do curso e do mesmo sexo classificado em primeiro lugar em
regiões diferentes do concurso, prevalecerá aquele que obtiver maior nota.
Art. 5 - Em caso de empate terá preferência o aluno mais antigo do Curso Elite (aquele que fez
matrícula primeiro na instituição).
Art. 6 - Permanecendo o empate, a decisão será realizada por sorteio.

DA PREMIAÇÃO (ARMA DE FOGO)
Art. 7 – A arma da promoção será uma pistola Taurus Modelo G2C calibres 9 mm ou .40 S&W e o
ganhador(a) poderá escolher um dos calibres citados. Caso no momento da entrega da arma, a mesma
não esteja mais disponível, por falta de estoque da empresa ou devido ao armamento já ter saído de
linha, o ganhador escolherá outro modelo de arma da empresa Global Armas utilizando o crédito de
R$ 3100,00 (Três mil e cem reais) referente ao valor de mercado da Pistola Taurus G2C em data de
18/01/2020.
Art. 8 – É condição para receber o armamento objeto da promoção, passar no Concurso da Polícia
Militar da Bahia, concluir o curso de Formação de Soldados e reunir a documentação necessária
estabelecida pela Polícia Militar da Bahia e Exército Brasileiro para aquisição de arma de fogo.
Art. 9 – Caso o aluno melhor colocado não reúna qualquer dos requisitos do Art. 8º deste regulamento,
o prêmio será entregue ao melhor classificado do sexo oposto e assim sucessivamente, até que seja
encontrado o aluno (a) que reúna todos os requisitos necessários.

www.concurseiroelite.com.br

Art. 10 – O ganhador(a) do brinde ficará responsável por toda e qualquer despesa assessorial, referente
a arma de fogo.
DA PREMIAÇÃO (ENXOVAL COMPLETO)
Art. 11 – A loja COMBATENTE disponibilizará um enxoval completo, contemplando peças que serão
utilizadas pelo aluno(a) desde o início do curso de formação até a formatura.
Art. 11 – Para ter direito a premiação de enxoval fica condicionado a entrada do aluno no Curso de
Formação de soldados, sendo disponibilizado o enxoval de formatura caso o aluno permaneça no curso
de formação até a data de formatura.

Vitoria da conquista – Bahia, 18 de janeiro de 2020.
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