
 

 

 

1 CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO CONCURSO 
1.1 O presente concurso, denominado SPOILER DO ENEM ("Concurso"), é promovido pela            

empresa STOODI ENSINO E TREINAMENTO A DISTANCIA LTDA. – EPP (“Promotora”),           

com sede na Avenida São Luís, n. 165, 7º andar, Cj. 7A, Centro, São Paulo/SP, CEP                

01046-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.292.023/0001-45, doravante denominada          

simplesmente "STOODI" 

1.2 O concurso tem por objetivo premiar os participantes com maior número de indicações              

válidas. 

 

2. PRAZO E ÁREA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 
2.1. O período de execução do presente concurso será de 20 de março de 2018 a 30 de                  
abril de 2018, sendo realizado em todo o território nacional. 

2.2. O período de participação para o presente concurso será das 0h00min do dia 20 de                
março de 2018 até as 23h59min do dia 30 de abril de 2018 (horário de Brasília). 

2.3. Entre os dias 01 de maio de 2018 e 31 de maio de 2018 a Promotora vai computar os                    

resultados. 

2.4. A divulgação dos premiados acontecerá entre os dias 01 de Junho de 2018 e 10 de                 
Junho de 2018 no blog da Promotora (www.stoodi.com.br/blog) 

2.5 Entre os dias 11 de Junho de 2018 e 31 de Julho 2018 a Promotora vai distribuir os                   

prêmios. 

 

3. DA ELEGIBILIDADE 
3.1. Poderão participar deste concurso todos os interessados, pessoas físicas, maiores de            
16 anos, residentes e domiciliados em território nacional, que estejam cadastrados na            

página do concurso (http://www.stoodi.com.br/spoiler-do-enem).  

3.1.1. O participante deverá ter 16 (dezesseis) anos completos antes da data de início do               

concurso. 

3.2. Está vedada a participação dos funcionários, estagiários e colaboradores da empresa            

Promotora, suas coligadas e das demais empresas pertencentes ao mesmo grupo           

econômico e/ou diretamente envolvidas no concurso e/ou na sua premiação. 

 

4. DESCRIÇÃO DO CONCURSO 
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4.1. Para participar, os interessados elegíveis deverão, no período de 00h00 do dia 20 de               
março de 2018 até as 23h59min do dia 30 de abril de 2018, se inscrever no concurso                 

Spoiler do ENEM pelo endereço http://www.stoodi.com.br/spoiler-do-enem, fornecendo os        

seguintes dados: nome completo e e-mail; 

4.2. Após o cadastro descrito no item 4.1, os participantes deverão convidar outros             

participantes para o mesmo concurso; 

4.2.1 Cada participante cadastrado no concurso receberá um endereço de URL único para             

compartilhar com sua rede. Este endereço será criado automaticamente pela plataforma           

contratada pela Promotora e utilizada no concurso após o cadastro do participante. 

4.2.2 Todos os cadastros no concurso provenientes dos endereços de URL únicos serão             

contabilizados como indicações do participante vinculado àquele endereço de URL único. 

4.2.3 A contabilização das indicações por participante é de responsabilidade da plataforma            

contratada pela Promotora. 

4.3 Os participantes com maiores números de indicações serão premiados de acordo com             

os critérios definidos no item 5. DA PREMIAÇÃO. 

 

5. DA PREMIAÇÃO 
5.1. A premiação para participantes cadastrados será : 

5.1.1. Caso não seja considerado um assinante do Stoodi de acordo com o item 6: 

● Desconto de 10% no plano ENEM E VESTIBULARES 2018 aplicado ao valor do             

plano vigente na data de distribuição dos prêmios citada na cláusula 2.5 , para os               

participantes que possuírem entre 5 (cinco) e 9 (nove) indicações contabilizadas pelo            

software contratado pela Promotora, no valor listado de R$ 33,00. 

● Desconto de 25% no plano ENEM E VESTIBULARES 2018 aplicado ao valor do             

plano vigente na data de distribuição dos prêmios citada na cláusula 2.5 , para os               

participantes que possuírem entre 10 (dez) e 24 (vinte e quatro) indicações            

contabilizadas pelo software contratado pela Promotora, no valor listado de R$           

80,00. 

● Desconto de 50% no plano ENEM E VESTIBULARES 2018 aplicado ao valor do             

plano vigente na data de distribuição dos prêmios citada na cláusula 2.5 , para os               

participantes que possuírem entre 25 (vinte e cinco) e 49 (quarenta e nove)             

indicações contabilizadas pelo software contratado pela Promotora, no valor listado          

de R$ 160,00. 

● Desconto de 75% no plano ENEM E VESTIBULARES 2018 aplicado ao valor do             

plano vigente, um adesivo do Stoodi e uma camisa do Stoodi na data de distribuição               
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dos prêmios citada na cláusula 2.5, para os participantes que possuírem entre 50             

(cinquenta) e 99 (noventa e nove) indicações contabilizadas pelo software          

contratado pela Promotora, no valor listado de R$ 265,00. 

● 1 licença gratuita no plano ENEM E VESTIBULARES 2018 e um planner do Stoodi              

na data de distribuição dos prêmios citada na cláusula 2.5, para os participantes que              

possuírem mais de 100 (cem) indicações contabilizadas pelo software contratado          

pela Promotora, no valor listado de R$ 350,00. 

5.1.1.1 Os prêmios para não-assinantes não são cumulativos. 

5.1.2. Caso seja considerado um assinante do Stoodi de acordo com o item 6 

● 2 (dois) créditos de redação com validade de 3 (três) meses a partir da distribuição               

dos mesmos, para os participantes que possuírem entre 5 (cinco) e 9 (nove)             

indicações contabilizadas pelo software contratado pela Promotora, no valor listado          

de R$ 19,80. 

● 10 (dez) créditos de redação com validade de 3 (três) meses a partir da distribuição               

dos mesmos, para os participantes que possuírem entre 10 (dez) e 24 (vinte e              

quatro) indicações contabilizadas pelo software contratado pela Promotora, no valor          

listado de R$ 99,00.  

● 1 (um) adesivo do Stoodi, 1 (uma) camisa do Stoodi e 1(um) planner do Stoodi na                

data de distribuição dos prêmios citada na cláusula 2.5, para os participantes que             

possuírem entre 25 (vinte e cinco) e 49 (quarenta e nove) indicações contabilizadas             

pelo software contratado pela Promotora, no valor listado de R$ 56,00.  

● 1 (uma) mochila do Stoodi na data de distribuição dos prêmios citada na cláusula              

2.5, para os participantes que possuírem entre 50 (cinquenta) e 99 (noventa e nove)              

indicações contabilizadas pelo software contratado pela Promotora, no valor listado          

de R$ 40,00.  

● 1 (um) ingresso para assistir a revisão final do Stoodi para o Enem em SP, a ser                 

realizado em data definida pela Promotora. Prêmio limitado a 10 (dez) assinantes            

conforme descrito no item 5.1.3.  

5.1.3 Sobre o ingresso para assistir a revisão final do Stoodi: 

5.1.3.1 Para o(s) participante(s) residente(s) na região metropolitana de São Paulo, a            

Promotora irá arcar com os custos de transporte e alimentação até o local do evento               

somente no dia de realização do mesmo, no valor listado de R$ 200,00 por participante. 

5.1.3.2 Para o(s) participante(s) residente(s) nas demais regiões do Brasil, a Promotora irá             

arcar com os custos de transporte e alimentação até o local do evento por dois dias, no                 

valor listado e limitado de R$ 1.000,00 por participante. 



 

 

5.1.3.3 O(s) participante(s) menores de idade contemplados com a premiação descrita no            

item 5.1.3 terão o direito de trazer um único responsável legal, com os custos também               

arcados pela Promotora, também no valor listado e limitado de R$ 1.000,00 por             

acompanhante.  

5.1.3.4 O(s) participante(s) maiores de idade contemplados com a premiação descrita no            

item 5.1.3 não terão o direito de trazer um acompanhante. 

5.1.3.5 A Promotora se responsabiliza apenas pelo traslado, alimentação e hospedagem           

dos participantes contemplados no item 5.1.3.  

5.1.3.6 A Promotora irá providenciar a reserva do traslado e hospedagem para os             

participantes, após aprovação do responsável, se aplicável. 

5.1.4 Os prêmios para assinantes são cumulativos. 

5.1.5 O participante cadastrado que possuir o maior número de indicações contabilizados            

pelo software contratado pela Promotora irá ganhar um iPhone X Cinza Espacial 64GB Tela              

5.8" IOS 11 4G Wi-Fi Câmera 12MP , listado no valor de R$ 6.999,00.ª 

 

ª Acessado em 21/03/2018 < 

https://www.apple.com/br/shop/buy-iphone/iphone-x/tela-de-5,8-polegadas-64gb-cinza-espa

cial#00,11,20 > 

 

6.  CRITÉRIOS DE APURAÇÃO 

6.1. Serão considerados cadastrados todos os participantes que deixarem nome e e-mail            

válidos na página do concurso (http://www.stoodi.com.br/spoiler-do-enem). A auditoria da         

validade das inscrições se dará através dos algoritmos da plataforma contratada pela            

Promotora, e caso haja questionamentos com relação a aderência a este regulamento, o             

julgamento final cabe à Promotora. 

6.2. Serão automaticamente desclassificados os participantes que possuírem perfil falso          

e/ou que pertencerem a pessoa jurídica ou não personificada (sem identificação). Para            

verificar esta condição a Promotora analisará o perfil dos participantes. 

6.2.1 Durante o período da apuração dos premiados, a Promotora poderá solicitar os             

seguintes dados para análise do perfil: nome completo, CPF, endereço residencial e            

telefone para contato. 

6.2.2 O participante do concurso terá 7 (sete) dias corridos após o envio da solicitação para                

informar os dados acima para a Promotora. 

6.2.3 Caso o participante não cumpra o prazo definido no item 6.2.2, ele será              

automaticamente desclassificado. 
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6.3. Serão considerados assinantes todos os participantes que possuírem uma assinatura           

ativa em um dos planos pagos descritos no item 6.3.1. 

6.3.1 Serão considerados assinantes os participantes que possuírem assinaturas ativas          

nos seguintes planos: Reforço Escolar Mensal, Reforço Escolar 2018, ENEM e Vestibulares            

Mensal e ENEM e Vestibulares 2018.  

6.3.2 Serão consideradas assinaturas ativas aquelas que possuírem data de início           
anterior à data de cadastro no concurso e data de expiração posterior a 31 de Julho                
de 2018. 
6.3.3. A Promotora verificará se o participante do concurso possui uma assinatura ativa nos              

planos descritos no item 6.3.1. 

6.3.4 A Promotora irá utilizar o e-mail do participante cadastrado no concurso para conferir              

se o mesmo possui assinatura ativa em um dos planos descritos no item 6.3.1, ou seja, o                 

participante deverá se cadastrar com o mesmo e-mail no concurso para ser identificado             

como assinante. 
6.3.5 Não serão considerados assinantes os participantes que aderiram aos planos em data             

posterior à data de cadastro no concurso. 

6.3.6. Não serão considerados assinantes os participantes que cancelarem sua assinatura           

em um dos planos descritos no item 6.3.1 durante o período do concurso. 

6.4. É proibida a utilização de sistemas, software e quaisquer outras ferramentas que             

permitam a participação neste concurso de forma irregular ou desleal, de tal sorte que uma               

vez verificada tal conduta, o participante que a realizou será imediatamente excluído do             

concurso. 

6.5. Serão automaticamente desclassificados os participantes que tiverem qualquer         

irregularidade durante o concurso.  

6.6. A Promotora não tem obrigação de divulgar a lista de desclassificados, bem como seus               

respectivos motivos. 

6.7 Em momento algum poderá a Promotora ser responsabilizada por inscrições perdidas,            

atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas. A         

Promotora não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de           

qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de           

computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em            

operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas não            

se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou falha da Promotora em recebê-las,             

em razão de problemas técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao             

concurso, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 



 

 

6.8 Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios: 

a) data de cadastro no concurso mais antiga; 

b) ordem alfabética do nome do participante. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS 
7.1. Os contemplados pelo concurso serão comunicados por e-mail no prazo indicado no             

item 2. 

7.2 Os premiados receberão os prêmios, após apuração, no prazo indicado no item 2. 

7.3. Fica aqui determinado que no caso do premiado for menor de idade, o seu responsável                

legal deverá assinar o recibo de entrega de prêmio, caso seja necessário. 

7.4. O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e será entregue no              

seu nome, sendo vedada a sua transferência. Não se admitirá, em qualquer hipótese, a              

transferência parcial ou total de direitos na titularidade do prêmio a ser distribuído neste              

concurso. 

7.5. O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado. 

7.6. Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo              

por dinheiro. 

7.7. Os prêmios serão entregues mediante disponibilidade. Caso não haja disponibilidade, a            

Promotora se compromete a oferecer um prêmio com valor equivalente àquele discriminado            

no item 5. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO CONCURSO 
8.1. O concurso será divulgado nas redes sociais ou qualquer outro meio publicitário de livre               

escolha da Promotora. 

8.2. O participante maior de idade concorda, desde já, em autorizar a empresa Promotora a               

utilizar seu nome e imagem para divulgação da promoção na Internet, redes sociais,             

televisão, rádio, revistas, telemidia, flyers, folhetos, adesivos, cartões e outdoors, pelo prazo            

de um ano, contado do início do concurso, sem qualquer tipo de ônus para a empresa                

Promotora, tampouco a obrigatoriedade de realizar a divulgação de que trata este item. 

8.3. O regulamento completo do concurso estará disponível no site do mesmo            

(www.stoodi.com.br/spoiler-do-enem), além de ser enviado para o e-mail dos participantes. 

 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
9.1. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes do concurso            
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deverão ser, primeiramente, dirimidas pela Promotora; 

9.2. O participante reconhece e aceita que a empresa Promotora não pode ser             

responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste concurso ou            

da eventual aceitação do prêmio. 

9.3. A participação no presente concurso implica na aceitação automática de todas as             

disposições do presente Regulamento. 

9.4 A Promotora se resguarda no direito de publicar Erratas em relação ao presente              

Regulamento. 


