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REGULAMENTO 

PROMOÇÃO “INDIQUE UM AMIGO” PARA OS CURSOS TÉCNICOS DO SENAI BAHIA, nas 
modalidades presencial e semipresencial  

1. Com a promoção “INDIQUE UM AMIGO”, o aluno do SENAI, regularmente matriculado 
em qualquer curso técnico, poderá indicar um amigo para fazer parte da comunidade SENAI 
BAHIA, em um dos cursos técnicos com matrículas abertas.   
 
2. A Promoção “INDIQUE UM AMIGO” será válida única e exclusivamente para os cursos 
técnicos oferecidos no Processo Seletivo 2021.2 em todo estado da Bahia, durante o período de 
23/07/2021 a 03/08/2021; 
 
3. Candidatos são todos aqueles que estiverem devidamente inscritos no Processo Seletivo 
2021.2 para os cursos técnicos, excluindo-se os portadores de diploma e os candidatos de 
transferência externa; 

4.  Poderão participar desta promoção, os alunos que estiverem regularmente 
matriculados no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional da Bahia 
– SENAI/DR/BA, cursando qualquer semestre de qualquer curso técnico e que não apresente 
nenhum tipo de pendência financeira; 

5.  Para participar da promoção, o candidato que o aluno SENAI Bahia indicou deverá 
acessar o site www.tecnicosenai.com.br, realizar a sua matrícula, conforme abaixo;  

5.1 Na etapa “DADOS BÁSICOS” – Dados do Candidato em “Informações adicionais”, insira 
os seguintes dados de quem lhe indicou para o SENAI: 

5.1.1. Nome Completo, CPF, EMAIL, Contato Telefônico com DDD: do aluno que lhe 
indicou para fazer o curso. 

6.   O preenchimento incorreto do CPF do aluno do SENAI BAHIA indicado para participar da 
promoção resultará na sua eliminação da promoção; 

7.   A premiação desta campanha será da seguinte forma: o aluno do SENAI BAHIA que 
indicar um amigo, terá direito a 10% de desconto em todas as mensalidades do semestre 2021.2; 

8.   O desconto será concedido ao aluno SENAI BAHIA somente após a matrícula do amigo 
indicado, que poderá ser realizada até o dia 03/08/2021; 

9.  O desconto de 10% concedido nesta campanha é cumulativo com outros descontos que 
eventualmente o aluno do SENAI BAHIA já possua; 

10.  A indicação do aluno SENAI BAHIA por mais de um Candidato não resultará no acúmulo 
de desconto. Se dois ou mais candidatos indicarem o mesmo aluno, prevalecerá a primeira 
indicação, conforme registrado no sistema de inscrições do processo seletivo 2021.2; 

11.  A premiação concedida constitui mera liberalidade do SENAI BAHIA, a título 
promocional, não integrando o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para nenhum 
fim; 

12.  O direito de participação é pessoal e intransferível. Não será permitido, em nenhuma 
hipótese, que se faça a transferência do desconto para outro aluno;  
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13.  Caso o candidato não cumpra com as regras deste regulamento, o aluno indicado por 
ele não será beneficiado;  

14.  Eventuais dúvidas não previstas neste regulamento serão submetidas à apreciação da 
Comissão do Processo Seletivo. 

 

Salvador,       de julho de 2021 


