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A Diretora Geral da FAMEG – Faculdade de Medicina de Garanhuns, situada à Avenida General 

Costa e Silva, nº 6, Bairro Novo Heliópolis, Garanhuns (PE), CEP 55.293-000, por intermédio da 

Coordenação de Comunicação e Marketing e da Coordenação do Curso de Medicina, torna 

público o presente Edital para a realização do concurso Embaixadores FAMEG, nos termos aqui 

estabelecidos, com o objetivo de selecionar 04 (quatro) alunos para serem os embaixadores da 

IES. 

 

1. DA NATUREZA DO CONCURSO 

O CONCURSO, de natureza estritamente cultural, é totalmente voltado para a capacidade e 

desempenho dos participantes, não estando relacionado à sorte. A participação será voluntária 

e gratuita aos aderentes e estará aberta a todos os alunos da Faculdade de Medicina de 

Garanhuns, desde que estejam devidamente matriculados no curso de Medicina, que se 

cadastrarem nos moldes deste edital e que preencham os seus requisitos. Não poderão 

participar deste CONCURSO colaboradores da empresa PROMOTORA. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

Para participar do CONCURSO, o interessado deverá inscrever-se na página oficial, que está 

hospedada no portal www.fameg.com.br. Cada participante deverá providenciar os meios 

próprios de acesso aos equipamentos (celular, notebook ou outros) para a realização da 

inscrição. A participação no presente CONCURSO implica total conhecimento das condições e 

aceitação irrestrita deste edital, o qual está disponível no endereço www.fameg.com.br, site 

que concentrará as informações relativas ao CONCURSO. O CONCURSO terá início dia 

05/08/2022 e se encerrará no dia 09/08/2022, às 23h59 horas. A inscrição e participação são 

gratuitas. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

1 – O aluno interessado deverá se cadastrar no site www.fameg.com.br, na área específica do 

CONCURSO, e preencher corretamente todas as informações solicitadas no formulário (nome, 

CPF, e-mail, telefone de contato, matrícula e demais itens solicitados); 2 - Em seguida, deve 

anexar vídeo de até 60 segundos, filmado na vertical (em pé), respondendo, de forma criativa, 

a pergunta: "Por que devo ser embaixador(a) da FAMEG?". Após a finalização da inscrição, não 

será permitida a edição dos dados fornecidos. Caso o inscrito deseje cancelar sua inscrição a 

qualquer tempo, deverá enviar um e-mail comunicando o fato para marketing@fameg.com.br.  

 

4. DAS RESPONSABILIDADES 

Ao participar do CONCURSO, o candidato concorda que o vídeo inscrito deverá ser do próprio 

participante e deve estar de acordo com o tema proposto, conforme descrito neste 

regulamento. O candidato cede nome, imagem e som de voz para divulgação do concurso sem 

ônus à promotora do CONCURSO, pelo período de 365 dias a contar da data de início do evento. 

A PROMOTORA não se responsabiliza por inscrições não efetuadas e/ou não completas em 
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razão de falhas de comunicação de dados ou quaisquer outros problemas relacionados a 

provedores e servidores de Internet e de e-mail, incluindo inscrições ou participações perdidas, 

atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas, bem como 

pelo não recebimento de dados enviados pelos participantes e necessários à participação na 

promoção, pela impossibilidade dos participantes de enviarem dados cadastrais em razão de 

falhas ou erros de envio ocasionados por problemas no provedor de internet utilizado pelo 

participante. Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas em sua inscrição, 

também pela verificação do resultado divulgado de cada etapa. Serão automaticamente 

desclassificados e excluídos do CONCURSO, sem necessidade de prévia comunicação, os 

participantes que informarem dados incorretos, falsos ou incompletos e/ou que praticarem 

qualquer tipo de ato considerado fraudulento, ilegal, ilícito, ou que atente contra os objetivos 

deste CONCURSO e de seu Regulamento, sem exclusão das penalidades cabíveis. 

 

5. DA DINÂMICA DO CONCURSO 

Os participantes deverão realizar a inscrição do site www.fameg.com.br, de 05/08/2022 a 

09/08/2022, às 23h59 horas, preenchendo todas as informações solicitadas, incluindo o vídeo 

respondendo à pergunta “Por que devo ser embaixador(a) da FAMEG?”. Após o período acima, 

a Comissão Julgadora reunir-se-á e julgará os participantes de acordo com os seguintes critérios 

e pontuações: a) criatividade – 0 a 3; b) roteiro do vídeo – 0 a 2; c) qualidade de imagem e som 

– 0 a 2; d) desenvoltura em frente às câmeras – 0 a 3. A pontuação de cada participante 

consistirá no somatório das notas obtidas de acordo com os critérios estabelecidos neste 

regulamento. Para fins de pontuação, consideram-se números com até uma casa decimal. 

 

O resultado da comissão julgadora será divulgado nas redes sociais da PROMOTORA e no site 

www.fameg.com.br, informando os 04 (quatro) alunos participantes selecionados, até às 23h59 

do dia 12/08/2022. 

 

6. DA COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora do CONCURSO será constituída por 05 (cinco) membros indicados pelo 

setor de Comunicação e Marketing da FAMEG, sendo composta da seguinte forma: 01 (um) 

professor da IES, o Coordenador do Curso de Medicina, a Coordenadora Administrativa 

Financeira, a Coordenadora do Núcleo de Experiência Discente - NED e o Coordenador de 

Comunicação e Marketing. A nomeação da Comissão Julgadora, para atender às avaliações do 

presente CONCURSO, se dará por meio de portaria, a ser publicada no site da PROMOTORA, 

juntamente com demais documentos pertinentes ao CONCURSO. 

 

7. DA APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS 

A apuração será feita nos termos deste regulamento, entre os dias 10 e 11/08/2022, ficando 

esclarecido que todos os critérios de escolha são definidos pela comissão julgadora, isentando-

a de quaisquer esclarecimentos. Os alunos selecionados no CONCURSO protagonizarão a 

campanha do processo seletivo 2023.1, incluindo participação em peças publicitárias, tais como 

outdoors, panfleto, folder, VT (vídeo tape - filme comercial) e conteúdos digitais, gerados para 

a Internet (site da IES, de parceiros e redes sociais), bem como outros tipos de mídias, caso 

necessário. Também receberão, cada um, kit com 01 (uma) mochila, 01 (um) Kindle Paperwhite 
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10ª geração, 02 (dois) cadernos, 01 (uma) squeeze, 01 (um) copo long drink e 02 (duas) canetas 

personalizadas.  

 

Os alunos selecionados também receberão apoio através de material digital para conhecimento 

do briefing da campanha e o direcionamento dos profissionais do setor de Comunicação e 

Marketing da PROMOTORA, que também conduzirão a produção de fotos e vídeos com os 

participantes selecionados, quando necessário. A sessão de fotos para a campanha será 

marcada individualmente com cada participante e terá duração de até 1 (uma) hora. A 

produção local para o VT (vídeo comercial) da campanha será realizada em data a combinar 

com os alunos selecionados. 

 

Os prêmios acima limitam-se única e exclusivamente ao descrito, não incluindo quaisquer 

outras despesas que não as descritas acima. A PROMOTORA não assumirá nenhuma 

responsabilidade em decorrência da não prestação, por parte do participante, das informações 

necessárias para entrega dos prêmios ou do fornecimento, pelo participante, de informações 

incorretas, imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a comunicação do prêmio. Para ter 

direito ao recebimento do prêmio, os alunos vencedores deverão atender aos seguintes 

critérios: a) estar devidamente matriculado no curso de Medicina da Faculdade de Medicina de 

Garanhuns - FAMEG; b) ter preenchido adequadamente a ficha cadastral no site da promotora 

do concurso www.fameg.com.br os seguintes dados: nome, CPF, endereço completo, e-mail, 

telefone de contato; c) ter disponibilidade para cumprir as tarefas e compromissos 

especificados neste Regulamento, bem como outras ações que se fizerem necessárias. 

 

8. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

Em caso de empate, será considerada a maior nota obtida no critério criatividade. 

Permanecendo o empate, será considerada a maior nota no critério desenvoltura em frente às 

câmeras. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

À PROMOTORA reserva-se o direito de desclassificar quem não preencher as condições 

estabelecidas no regulamento. Não serão aceitas respostas de conteúdos enviados por 

quaisquer outros canais de comunicação, devendo o participante utilizar exclusivamente o 

espaço e data apropriados, conforme determinado e informado no regulamento. Serão 

automaticamente desclassificados e excluídos do CONCURSO, sem necessidade de prévia 

comunicação, os participantes que informarem dados incorretos, falsos ou incompletos e/ou 

que praticarem qualquer tipo de ato considerado fraudulento, ilegal, ilícito, ou que atente 

contra os objetivos deste CONCURSO e de seu regulamento, sem exclusão das penalidades 

cabíveis. O participante garante que as informações prestadas na inscrição do CONCURSO 

possuem total veracidade, assumindo por esta, inteira responsabilidade. Fica claro e ajustado 

que, na hipótese de a PROMOTORA verificar a falsidade de qualquer uma das declarações dadas 

pelo participante, este será desclassificado do processo de seleção a qualquer tempo, sem que 

lhe seja devida qualquer explicação nem qualquer tipo de indenização, remuneração, 

pagamento ou prêmio, ficando ainda sujeito à responsabilização por crime de falsidade 

ideológica. O participante será desclassificado deste CONCURSO em caso de fraude 
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comprovada, participação através da obtenção de benefício ou vantagem de forma ilícita ou 

pelo não cumprimento de quaisquer das condições deste regulamento. A PROMOTORA se 

reserva ao direito de excluir do CONCURSO qualquer arquivo enviado pelo participante que, a 

seu exclusivo critério, contenha imagens e/ou palavras agressivas, indecorosas, 

preconceituosas, desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difamatórias e/ou que 

de qualquer outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, 

a integridade ou o direito de qualquer pessoa – incluindo-se pessoas jurídicas – 

independentemente de nacionalidade, etnia, orientação sexual ou religião; que ofendam à 

liberdade de crença e religião; que violem qualquer lei ou que sejam inapropriadas; que 

atentem contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente, 

especialmente as normas de propriedade intelectual; que contenham conteúdos de duplo 

sentido, que contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou 

contravenção penal) ou que possam ser entendidas como incitação à prática de crimes (ou 

contravenção penal); que façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra 

partido ou candidato(a); que apresente marca ou produtos de terceiros, especialmente de 

concorrentes da PROMOTORA; que sejam recebidos arquivos corrompidos, com erros, vírus, 

incompletos, inválidos ou com qualquer defeito ou inadequação técnica, ou ainda, que 

contenham a participação de outra pessoa que não o próprio participante. A PROMOTORA 

poderá ainda, a seu único e exclusivo critério, solicitar ao premiado ou participante que 

comprove, documentalmente, a veracidade das informações prestadas, sob pena de 

desclassificação, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, ficando a PROMOTORA isenta de 

quaisquer responsabilidades, uma vez que é possuidora de boa-fé. Serão desclassificados os 

participantes que não preencherem as condições de participação dispostas neste regulamento. 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A apuração dos vencedores finais dar-se-á entre os dias 10 e 11/08/2022, devendo o resultado 

ser divulgado até às 23h59 do dia 12/08/2022, pelo site www.fameg.com.br e redes sociais da 

PROMOTORA. 

 

11. DA ENTREGA DOS PRÊMIOS 

Todos os prêmios ofertados nesta promoção serão entregues em até 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data da divulgação do resultado do CONCURSO, nas dependências da IES, devendo 

os ganhadores assinar termo de recebimento e quitação do prêmio. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os contemplados cedem gratuitamente os direitos de uso de utilização de seu nome, imagem 

e som de voz, pelo período de 01 (um) ano contado da data de divulgação de resultado do 

CONCURSO, para a reprodução de peças publicitárias relativas ao Processo Seletivo 2023.1 da 

FAMEG, em qualquer mídia, à critério da PROMOTORA. Os participantes selecionados ainda se 

comprometem em produzir conteúdos para as redes sociais da Faculdade de Medicina de 

Garanhuns – FAMEG, conforme orientações do setor de Comunicação e Marketing da IES, 

sempre que forem necessários, por um período de 01 (um) ano, contado a partir da data de 

divulgação do resultado do concurso. O participante declara expressamente que os dados 

pessoais fornecidos no cadastro são completos, atualizados e verídicos, sob as penas da lei por 
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declarações falsas. À PROMOTORA reserva-se o direito de usar as informações cadastrais 

obtidas apenas para fins internos de classificação, ressalvando que tais informações não serão 

comercializadas. A PROMOTORA obedecerá ao disposto na sua Política de Privacidade quanto 

ao manuseio e guarda das informações dos participantes. A PROMOTORA efetuará toda e 

qualquer ação corretiva que se aplique às ações de terceiros que venham a interferir no bom 

funcionamento de seu site. A participação neste CONCURSO constitui ampla e total 

concordância do participante ao disposto nas cláusulas deste regulamento e serve como 

comprovação de que o participante não possui nenhum impedimento legal para participar 

deste evento. Reconhecem os usuários participantes que terceiros de má-fé poderão utilizar-se 

de subterfúgios tecnológicos, a fim de terem acesso a seus dados pessoais, inclusive, mas sem 

se limitar a, ou a fraudar o CONCURSO e por esta razão, isentam a PROMOTORA de qualquer 

responsabilidade correlata. Caso a PROMOTORA identifique que algum dos participantes esteja 

agindo neste sentido, este será imediatamente desclassificado. Havendo interrupção da 

promoção ou da publicação do ganhador no site promocional devido a problemas de acesso à 

rede de Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de 

software ou hardware, problemas com os servidores ou provedores do internauta ou da 

empresa promotora ou em razão de caso fortuito ou força maior, o acesso ao cadastro e 

evolução da promoção deverão continuar a ser feitos através do e-mail 

marketing@fameg.com.br, da PROMOTORA, que possui plano de contingência específico para 

esta situação. Estão garantidos assim a integridade, segurança, preservação e disponibilidade 

dos dados cadastrais e materiais enviados pelo PARTICIPANTE. Poderá participar da promoção 

qualquer aluno da FAMEG que preencha os requisitos estipulados no regulamento. Os prêmios 

não poderão ser convertidos em dinheiro ou quaisquer outros tipos de benefícios.  

 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, 

dirimidas pela Comissão Julgadora da PROMOTORA, persistindo-as, estas deverão ser 

submetidas aos órgãos locais de defesa do consumidor e receberão as reclamações 

devidamente fundamentadas. 

 

 

 

Garanhuns, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

FAMEG – FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS 
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