
 

 

 

ERRATA DO REGULAMENTO DO CONCURSO "SPOILER DO ENEM" 

 
ONDE SE LÊ 
Cláusula Cinco - Da Premiação 
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. 

LEIA-SE 
Cláusula Cinco - Da Premiação 

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 a              
partir de 100 (cem) indicações contabilizadas pelo software contratado pela Promotora, no            

valor listado de R$ 350,00. 

 
ONDE SE LÊ 
Cláusula Cinco - Da Premiação 

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.  

LEIA-SE 
Cláusula Cinco - Da Premiação 

1 (um) ingresso para assistir a revisão final do Stoodi para o Enem na cidade de São Paulo                  
(a ser realizado em data definida pela Promotora), a ser distribuído na data de              
distribuição dos prêmios citada na cláusula 2.5, para os participantes que possuírem            
a partir de 100 (cem) indicações contabilizadas pelo software contratado pela           
Promotora. Prêmio limitado a 10 (dez) assinantes conforme descrito no item 5.1.3.  

 

ONDE SE LÊ 
Cláusula Cinco - Da Premiação 

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. 

 



 

 

LEIA-SE 
Cláusula Cinco - Da Premiação 

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, hospedagem e alimentação até o local do evento por               

dois dias, no valor listado e limitado de R$ 1.000,00 por participante. 

 

 

São Paulo, 22 de Março de 2018. 

 


