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REGULAMENTO PROMOÇÃO CONCURSO DE BOLSAS - Estratégia 

OAB - 8º Simulado Inédito 1ª Fase do XXXII Exame de Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB 

  

1. Esta promoção concederá bolsas de estudos no Pacote Completo do curso da 1ª Fase 

do do XXXII Exame de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ofertado pelo site 

Estratégia OAB aos 50 (cinquenta) primeiros candidatos melhores classificados no 

ranking final do Simulado OAB, aplicado pela equipe de professores do Estratégia 

Concursos no dia 28 de junho de 2020.  

  

1.1 A premiação será concedida da seguinte forma:  

  

1.1.1 Os candidatos farão jus às bolsas de acordo com a classificação geral, observado o 

exposto abaixo: 

1º colocado – 100% (cem por cento) pacote de 1ª fase do XXXII EOAB; 

2º a 5º colocados – 70% (setenta por cento) pacote de 1ª fase do XXXII EOAB; 

6º a 10º colocados* – 50% (cinquenta por cento) pacote de 1ª fase do XXXII EOAB; 

11º a 20º colocados – 30% (trinta por cento) pacote de 1ª fase do XXXII EOAB; 

21 a 50º colocados – 20% (vinte por cento) pacote de 1ª fase do XXXII EOAB.;  

*os 10 (dez) primeiros colocados ganharão o Vade-Mécum Estratégico OAB. 

 

1.1.2 Apenas concorrerão às bolsas os candidatos que alcançarem a pontuação mínima 

de 50% (cinquenta por cento). Cada questão objetiva terá o valor de 1,00 (um ponto). 

 

1.1.3 Em caso de empate da pontuação, os empatados serão considerados em iguais 

condições. Por exemplo, se o 2º colocado fizer a mesma pontuação do 1º,  ganha 100% 

(cem por cento). Nesse caso, ganharão 70% (setenta por cento) o 3º colocado até o 5º. 

  

1.1.4 As bolsas são válidas apenas para a aquisição do Pacote Completo do curso da 1ª 

Fase do XXXII Exame de Ordem, ofertado pelo site Estratégia OAB.  
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1.1.5 A premiação não se aplica à Assinatura Ilimitada, pacotes de outros cursos e/ou 

cursos isolados.  

  

1.1.6 Caso o(s) candidato(s) premiado(s) já estiver(em) matriculados no curso cuja 

premiação é objeto desta promoção, o(s) mesmo(s) terá(ão) direito a desconto 

equivalente para aquisição de outro pacote de cursos em livros digitais e vídeos do 

Estratégia Concursos à sua livre escolha, exceto para a Assinatura Ilimitada, cursos de 

discursivas com correção, aulões presenciais e serviço de Coaching.  

 

1.1.7 O gabarito oficial será divulgado no blog do Estratégia Concursos, no dia 30 de 

junho de 2020, a partir das 10h (horário de Brasília/DF). 

  

2.  O simulado acontece no dia 28 de junho de 2020, das 8:00 às 13:00 (horário de 

Brasília/DF).  

  

2.1 O caderno de questões ficará disponível no blog do Estratégia Concursos. O 

candidato será alertado por e-mail. O candidato deve ficar atento à caixa de “spam”, 

pois o e-mail com o link para o caderno de questões pode estar lá. O gabarito eletrônico, 

onde deverão ser inseridas as respostas definitivas, será liberado juntamente com o 

caderno de questões.  

 

2.2 Somente serão aceitos, para fins de avaliação de nota e classificação neste concurso, 

os gabaritos que forem encaminhados até as 13h (horário de Brasília/DF), do dia 28 de 

junho.  

 

2.3 Os alunos devem indicar, no formulário, dados como e-mail e telefone para que a 

equipe de atendimento do Estratégia Concursos entre em contato com os 

contemplados.  

  

2.3.1 Fica facultado ao aluno o uso de um nickname/apelido no Ranking desde que 

preencha corretamente e-mail e telefone para fins de contato.  
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2.3.2 É de inteira responsabilidade do participante deste concurso o preenchimento 

correto dos dados cadastrais para fins de contato.  

  

3. Ao participar da promoção, o candidato concorda com os termos deste regulamento 

e com a divulgação do seu nome no ranking classificatório.  

  

3.1 Todos os dados cadastrados no formulário de ranking farão parte de um banco de 

dados do Estratégia Concursos e não serão, em hipótese alguma, divulgados ou 

compartilhados com terceiros.  


