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REGULAMENTO - INDICAÇÃO PREMIADA 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Considerando as diferentes estratégias e ações adotadas pela escola para divulgação dos cursos ofertados; a 

necessidade de fortalecer o envolvimento e a participação dos alunos da JáPassei, que têm importante papel na 

consolidação da imagem da escola junto à comunidade, foi votada e aprovada pelo conselho a realização da 

PROMOÇÃO “Indique um Amigo JáPassei”. 

 

OBJETIVO DA PROMOÇÃO 

 

A promoção “Indique um Amigo JáPassei” tem caráter exclusivamente cultural, de incentivo ao estudo e ao preparo 

dos candidatos para realizar provas de concursos públicos. 

 

COMO PARTICIPAR 

 

Podem participar desta PROMOÇÃO os alunos e futuros alunos da JáPassei que atendam, cumulativamente, aos 

seguintes requisitos: 

I – Estar regularmente matriculado na JáPassei ou realizar a matrícula juntamente com a indicação. 

II – Indicar pelo menos 01(um) candidato para a escola JáPassei. 

III – Enviar via e-mail ou whatsapp os seguintes dados do indicado: nome completo, CPF e número do celular. 

 

Obs.: A indicação de que trata o item II somente é válida para candidatos que ainda não foram alunos JáPassei. 

 

Para que o aluno participante tenha direito aos benefícios previstos no presente regulamento, o(s) candidato(s) 

indicado(s) pelo(s) mesmo(s) deve(m) EFETIVAR a sua matrícula em algum curso oferecido pela escola JáPassei. 

 

BENEFÍCIOS DA PROMOÇÃO 

 

Cursos intensivos: a cada 1(um) candidato indicado efetivamente matriculado, o aluno ganha um desconto de 10% 

(dez por cento) do valor total do curso. (Ex.: 3 candidatos indicados matriculados geram um desconto total ao aluno 

que os tiver indicado de 30% (trinta por cento)). 

 

O aluno indicado também receberá 10% (dez por cento) de desconto no valor total do curso. 

 

Curso regular QUERO PASSAR: a cada 1(um) candidato indicado efetivamente matriculado, o aluno ganha um 

desconto de 10% (dez por cento) nas próximas mensalidades. (Ex.: 3 candidatos indicados matriculados em janeiro 

geram um desconto total ao aluno que os tiver indicado de 30% (trinta por cento) nas mensalidades a partir de fevereiro. 

 

O aluno indicado também receberá 10% (dez por cento) nas próximas mensalidades. 

 

O aluno comtemplado que desistir ou interromper o curso por qualquer motivo deixa de ter direito ao bônus, não 

cabendo reivindicação posterior, a qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias. 

 

O percentual máximo de desconto a ser concedido a cada aluno participante não pode ser superior a 100% (cem por 

cento). 

 

CIÊNCIA DO ALUNO 

Os alunos participantes, pelo simples ato de inscrição e indicação de candidatos para a escola JáPassei, manifestam sua 

total concordância com as regras e condições da presente PROMOÇÃO, não podendo delas alegar ignorância. 

 

São automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste 

regulamento. 


