Conferência Anual Orientada à Segurança

Regulamento para o Sorteio dos
Brindes
Este documento regulamenta o sorteio dos brindes oferecidos pelo patrocinadores aos
participantes da terceira edição da Conferência Anual Orientada à Segurança – CAOS. Todas as
atividades contidas nesse regulamento, ocorrerão durante o dia 20/10/2017.

1. Da Premiação
Serão sorteados os brindes oferecidos pelos respectivos patrocinadores do evento descritos no
Anexo I.

2. Dos Participantes do Evento
Poderão participar dos sorteios todos os inscritos que tenham realizado o credenciamento e
estejam presentes e, aos que desejarem participar dos sorteios da Ação Solidária, tenham
doado lata(s) ou saco(s) de leite em pó.

3. Dos Participantes da Ação Solidária
A ação visa arrecadar latas e sacos de leite em pó para ASSOCIAÇÃO SAÚDE CRIANÇA
RECOMEÇAR, CNPJ 02.589.655/0001-72, que atende crianças, após alta hospitalar, e suas
famílias de baixa renda, por um período médio de seis meses, prorrogável por outros seis,
visando promover a melhoria na qualidade de vida, que tenham sido internadas no Instituto de
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da UFRJ, sediada na Praça Jorge
Machado Moreira, 100 - Cidade Universitária – Rio de Janeiro – RJ.

◦ Da Participação na Ação Solidária

▪

A participação nos sorteios da Ação Solidária consiste em realizar a doação de lata(s)
ou saco(s) de leite em pó para a RECOMEÇAR/UFRJ. A cada item doado, o
participante receberá um número para concorrer ao sorteio dos brides descritos na
tabela acima. Quanto mais doações, mais chances de ganhar! Respeitando as
seguintes condições:

•

O participante deverá estar devidamente cadastrado no evento.

•

A participação na ação solidária é de livre adesão do participante.

4. Da Mecânica
◦ Dos participantes do evento – cada participante credenciado concorre com o seu número
de inscrição no evento recebido no ato do credenciamento.
◦ Dos participantes da Ação Solidária – o participante concorrerá com cada um dos
números recebidos ao entregar sua doação.

5. Do Sorteio
◦ Os sorteios serão realizados no decorrer do evento, preferencialmente, nos intervalos
entre as palestras ou a critério da organização do evento.
◦ O sorteio será realizado por meio de uma ferramenta gratuita para sorteios na Internet.
◦ Para cada item oferecido como brinde por um patrocinador, a ferramenta será executada
por um dos membros da Comissão Organizadora do evento.

6. Da Premiação e Entrega dos Brindes
◦ Os brindes, após a realização do sorteio, serão entregues apenas aos sorteados sendo
imprescindível apresentação de documento de identidade com foto.
◦ Os brindes, quando treinamentos, serão tratados diretamente entre o sorteado e o
patrocinador ficando a cargo da Comissão Organizadora apenas informar ao patrocinador
os dados para identificação do sorteado que serão coletados no ato da premiação.
◦ Caso o contemplado não esteja presente no evento no momento do sorteio, o brinde será
novamente sorteado.
◦ Todos poderão acompanhar o sorteio presencialmente.

◦ Caso o ganhador não tenha interesse no brinde, o mesmo poderá ofertá-lo ao evento para
que seja sorteado novamente.
◦ A organização do evento não garante a troca de brindes.

7. Da Responsabilidade sobre os Brindes
Cabe a cada patrocinador, referenciado ao brinde neste documento, a responsabilidade sobre:
▪ avaria ou defeito de fabricação dos brindes sorteados;
▪ das datas e condições para participação nos treinamentos presenciais ou à distancia.

8. Das Condições Gerais
◦ Situações não previstas neste regulamento poderão ser esclarecidas junto a organização
do evento.
◦ Este regulamento ficará disponível na página no evento e na mesa para credenciamento a
fim de consulta dos participantes.
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ANEXO I
Brinde

Qtde

Patrocinador

Bolsas para o treinamento de Fundamentos de Forense Digital
(inclui acesso aos vídeos e à turma telepresencial realizada via
Skype conforme a agenda)

03

Academia de Forense
Digital

Livro Crimes Cibernéticos: ameaças e procedimentos de
investigação

01

Brasport

Livro Manual de Investigação Cibernética: à luz do Marco Civil da
Internet

01

Brasport

E-book

02

Casa do Código

Bolsa completa na Formação de 120 horas – Auditor em Teste de
Invasão

01

Clavis

Bolsa completa na Formação de 120 horas – Perito em Análise
Forense Computacional

01

Clavis

Curso Oficial (com material) CompTIA Security*

03

Clavis

Curso Oficial (com material) EXIN ISFS**

03

Clavis

Livro do Contagem Regressiva até Zero Day

05

Clavis

Curso Teste de software

03

Coti Informática

Assinaturas (pelo período de 1 ano) no portal

03

DevMedia

Squeeze

50

Infnet

Livro Avaliação de Segurança de Redes

01

Novatec

Livro Wireshark – Para profissionais de segurança

01

Novatec

Livro Análise de Tráfego em Redes TCP/IP

01

Novatec

Livreto da Curadoria PROOF (INSECURE [1])

05

PROOF

Licença da solução de segurança da Kaspersky - KIS (Kaspersky
Internet Security)

05

Sinergia Consultoria
e Soluções

Livro Domain Driven Design

01

Alta Books

Livro Use a Cabeça Web Design

01

Alta Books

Livro Use a cabeça Mobile Web

01

Alta Books

Livro Use a Cabeça Servlets & JSP

01

Alta Books

Livro Use a Cabeça Programação em Python 3

01

Alta Books

* 01 (um) curso será disponibilizado para premiação do vencedor da Gincana.
** 01 (um) curso será a disponibilizado para premiação do vencedor do CTF.

