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EDITAL DO SORTEIO PARA PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO 

 

 

 

O Presidente da ASSETBA no uso de suas atribuições torna público as regras que regerão o 

concurso de prêmios em homenagem ao Servidor, pelas festas de fim de ano. 

 

DO OBJETIVO 

O objetivo deste edital é ditar as regras para a realização de sorteio de prêmios em 

homenagem ao Servidor, pelas festas de fim de ano; 

 

DA PARTICIPAÇÃO: 

 I – Poderão participar deste concurso todos os Associados adimplentes e que não estejam 

sofrendo nenhum tipo de punição administrativa; 

 II – É vedada a participação de Associados que façam parte da Diretoria Executiva; 

 III – É imperativo ao Associado participante estar recadastrado para receber a premiação; 

 

DA INSCRIÇÃO: 

I – Todo Associado adimplente com a ASSETBA, receberá via e-mail, emitido pela 

secretaria desta Associação, seu número de participação no sorteio; 

II - Caso o Associado não receba na sua caixa de e-mail mensagem com numeração para 

participar do sorteio, deverá até dia 16/12/2021, entrar em contato com a secretaria da 

ASSETBA; 
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DOS PRÊMIOS: 

 Serão sorteados dois ar-condicionado e quatro vouchers nos valores especificados abaixo 

com os quais os Associados sorteados poderão retirar os seus prêmios na loja indicada.  

 

 1º prêmio – Ar-condicionado 18.000 BTU no valor de R$ 2.552,37 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos); 

 2º prêmio – Ar-Condicionado 12.000 BTU no valor de R$ 1.681,71 (hum mil seiscentos e 

oitenta e um reais  e setenta e um centavos); 

3º prêmio – Voucher no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

 4º prêmio – Voucher no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

 5º prêmio – Voucher no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

 6º prêmio – Voucher no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 

  

  

 

DO SORTEIO: 

I - O sorteio será realizado pela extração da Loteria da Caixa Econômica Federal, de 

sábado, dia 18/12/2021, a partir das 19 horas;  

II – A ordem das premiações seguirá a mesma sequência da extração da tabela do sorteio 

da Loteria da Caixa Econômica Federal do dia 18/12/2021; 

III – Caso o número sorteado pela Loteria da Caixa Econômica Federal, constante no 

extrato de prêmios, não tenha sido distribuído entre os números de sorte enviados para os 

Associados, via e-mail, será considerado o número sequencial posterior mais próximo, 

Exemplo: Foi sorteado pela Loteria da Caixa Econômica Federal o milhar 4500, porém 

este número não fora enviado a nenhum Associado, considerar-se-á o número sequencial 

posterior mais próximo, o milhar 4501; 
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IV - Caso os números sequenciais superiores até 9999, não tenham sido enviados por e-

mail aos Associados, será considerado o primeiro número sequencial anterior; 

V – A ASSETBA publicará o resultado do sorteio com o nome dos respectivos 

contemplados; 

 

DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

A entrega dos prêmios ocorrerá mediante a comprovação de recadastramento. Em data posterior 

ao do sorteio, o contemplado realizará o agendamento junto a secretaria da ASSETBA através do 

telefone 71 98794-3568. 

Os ar-condicionado poderão ser retirados na sede da ASSETBA. Os vouchers serão entregues 

aos contemplados para retirada de produtos na loja Almacen do Pepe, Horto Florestal, situada na 

avenida Santa Luzia, nº 985.  

 

 

Salvador, 10 de dezembro de 2021 

 

 

_________________________________ 

Antonio Oscar Buarque Bellucci da Silva 

Presidente 

 

 


