
 

REGULAMENTO 

Sorteio de Hospedagens para o 6º CONAFE 

1. INTRODUÇÃO 

Com base no presente regulamento, a Associação Nacional dos 

Advogados Públicos Federais (ANAFE), com sede em Brasília, promove a 

realização do SORTEIO DE 6 HOSPEDAGENS PARA ASSOCIADOS EM 

QUARTO DUPLO NO CLUB MED RIO DAS PEDRAS, entre os dias 15 e 18 

de setembro de 2022. 

O sorteio será realizado no dia 20 de abril de 2022 entre os 30 primeiros 

membros que efetuarem a inscrição para o 6º Congresso Nacional dos 

Advogados Públicos Federais (CONAFE), por meio do link https://bit.ly/3v0qgin, 

até as 9h do dia 20 de abril de 2021.  

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 O sorteio tem como objetivo a divulgação e o incentivo a participação 

dos membros da Associação no Congresso, que figura como um dos maiores 

eventos da Advocacia Pública Federal; 

2.2 O sorteio se dará com a listagem dos 30 (trinta) primeiros associados 

inscritos até o dia 20 de abril de 2022 cumprindo as exigências previstas no 

item 4 deste regulamento. 

3. PREMIAÇÃO 

3.1 Serão sorteadas 6 HOSPEDAGENS em Apartamento Duplo, no 

CLUB MED RIO DAS PEDRAS (Rodovia BR-101, Km 445.5 s/n - Conceição de 

Jacareí, Mangaratiba - RJ, 23860-000), no período de 15 e 18 de setembro de 

2022. 

a) Cada vaga sorteada abrange somente um lugar no quarto duplo. 

https://bit.ly/3v0qgin


 

b) Caso o associado opte por levar acompanhante, os custos adicionais 

serão de responsabilidade do sorteado.  

c) Check-in: a partir das 16 horas do dia 15/09/2022. 

3.2 Será de responsabilidade do associado todos os custos extras, 

como: passagens aéreas e demais despesas. 

4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Os interessados em participar do sorteio devem realizar a inscrição 

pelo endereço eletrônico: https://bit.ly/3v0qgin até o dia 20 de abril de 2021; 

4.2 Só poderão participar do sorteio os associados adimplentes; 

4.3 A inscrição deve ser feita integralmente no site: https://bit.ly/3v0qgin 

para validar a participação. 

5. O RESULTADO 

5.1 O sorteio será realizado na sede da ANAFE; 

5.2 O resultado será divulgado nos meios de comunicação da ANAFE no 

dia 20 de abril de 2021; 

5.3 Todas as dúvidas sobre a presente promoção poderão ser 

esclarecidas pela área de atendimento da ANAFE por meio do telefone (61) 

3326-1729 ou pelo e-mail atendimento@anafenacional.org.br. 

 

Brasília, 6 de abril de 2022 
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