
 
 

Regulamento  
Simuladão ENEM 2020 “Me Salva!” - 2ª Edição 

 
O presente documento dispõe acerca das diretrizes do evento chamado Simuladão 
ENEM 2020 - 2ª Edição, disponível no website: www.mesalva.com, realizado pela 
empresa ME SALVA ! CURSOS E CONSULTORIAS LTDA, inscrita sob o CNPJ de 
número 16.733.268/0001-72 e sediada na Rua Padre Chagas, 79, sala 302, Moinhos 
de Vento, Porto Alegre, RS, CEP 90570-080, denominado a partir daqui como “Me 
Salva!”. 
O Simuladão ENEM 2020 estará  no ar à partir das 09h00 do dia 24/08/2020, e 
trata-se de um evento gratuito com o intuito de auxiliar o(a) estudante na 
preparação para a realização das provas do ENEM 2020, e o seu conteúdo é 
composto por simulados nos moldes da prova oficial do ENEM com correção TRI e 
aulas ao vivo no canal do Me Salva! no YouTube. O usuário cadastrado na 
plataforma online do Me Salva (www.mesalva.com) que estiver participando do 
evento o qual versa esse documento, denominado a partir daqui como 
“Participante”,  obedecendo às exigências aqui constantes, estará apto a concorrer 
aos prêmios que constam no item 2 deste Regulamento. 
 
 

1) Sobre o Simuladão ENEM 2020 - 2ª Edição: 
1.1)Todo usuário que realizar a inscrição no Simuladão ENEM 2020 estará 

automaticamente classificado como Participante.  
1.2) O Simuladão compreende dois simulados referentes aos dois dias de 

prova do ENEM e aulas ao vivo no canal do YouTube do Me Salva! no YouTube, 
conforme descritos na página www.mesalva.com/simulado. 

1.3) O período para se inscrever no Simuladão se inicia no dia 19/08/2020 às 
09h00. 

1.4) A programação do Simuladão inicia oficialmente no dia 24/08/2020, às 
09h00, estando disponível nesse mesmo dia as primeiras aulas AO VIVO. 

1.5) As provas poderão ser feitas entre os dias 24/08/2020 e 09/09/2020.  
1.6) Para os assinantes do Me Salva! ou para aqueles que possuem créditos 

de Redação, o prazo para o envio da Redação com o tema do Simuladão para 
correção é o dia 02/02/2020 (para que ela esteja contemplada no boletim de 
desempenho). 

1.7) O gabarito estará disponível ao Participante assim que a prova for 
concluída, com os erros e acertos. No entanto, o Boletim com o desempenho 
completo que possui a nota TRI, os pontos fracos e fortes e as dicas para melhorar 
o desempenho, só estará disponível após 16/09/2020. 
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2) Da premiação 

 
2.1) Ao final do Simuladão ENEM 2020, serão sorteados: 01 (um) Smartphone 

Moto G8 Play 32GB Dual Chip Android Tela 6.2" 4G Wi-Fi Câmera 13MP + 8MP + 
2MP - Preto Ônix e 20 camisetas do Me Salva! 

2.2) Para que seja elegível a receber o prêmio, é necessário que o(a) 
Participante tenha realizado a sua inscrição no evento até as 23h59 do dia 
09/09/2020 na página www.mesalva.com/simulado  

2.3) Haverá somente um(a) ganhador(a) por prêmio e também não será 
possível que um mesmo Participante seja contemplado com 02 (dois) ou mais 
prêmios, ou seja, cada um dos prêmios irá para um(a) ganhador(a) diferente. Além 
disso, o(a) 1º sorteado(a) será o(a) ganhador(a) do Smartphone, enquanto os outros 
19 sorteados ganharão cada um, uma camiseta. 

2.4) O sorteio será realizado no dia 14/09/2020 e o resultado será divulgado 
ao longo do mesmo dia no perfil do Instagram do Me Salva! disponível em 
https://www.instagram.com/mesalvaoficial/ . 

2.5) Os prêmios podem ser substituídos por outros similares e/ou 
equivalentes caso aqueles aqui relacionados não estejam disponíveis para compra 
no mercado. 

 
 
3) Do Indique e Concorra 
 

3.1) É necessário o compartilhamento em suas redes sociais pessoais da sua 
participação no Simuladão ENEM 2020 com o intuito de incentivar que a sua rede de 
contatos também participe. 

3.2) Todo Participante que realizar o compartilhamento, chamando outras 
pessoas para participar, terá um link pessoal e único disponibilizado para 
compartilhamento, sendo possível a contabilização de estudantes que chegaram 
através do seu link. 

3.3) Cada participação originada através do link compartilhado contabiliza 
uma chance extra para participar do sorteio dos prêmios, aumentando o número de 
cupons acumulados e consequentemente as chances de ser sorteado(a), ou seja, se 
50 pessoas chegam no Simuladão através do link compartilhado por um 
Participante, este(a) concorrerá 51 (cinquenta e uma) vezes no sorteio - 1 (uma) pela 
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sua própria inscrição e mais 50 (cinquenta) por conta dos usuários que se 
cadastraram através do link pessoal. 

 
 

 
 
4) Disposições Gerais: 

 
4.1) O Participante que se cadastrar no Simuladão ENEM 2020 no período de 

19/08/2020 a 09/09/2020 estará sujeito às definições deste Regulamento, estando 
todos os outros excluídos de tais premiações e/ou benefícios. 

  
4.2) Fica eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios ou 
controvérsias oriundos dos presentes termos da Campanha Início de Ano. 

 
4.3) O Me Salva! se dá o direito a não concessão dos prêmios que constam 

no item 2 deste regulamento, ao Participante que desrespeite os termos de uso da 
plataforma do Me Salva! (www.mesalva.com/termos-de-uso). 

 
4.4) Não serão aceitos participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada, ficando ainda sujeitos à responsabilização por crime de falsidade 
ideológica. Será considerada fraude, qualquer informação imprecisa ou inverídica 
prestada pelo Participante, assim como quaisquer outras atitudes em desacordo 
com este Regulamento.  

 
4.5) A simples participação no Simuladão ENEM 2020 implica no total 

reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste regulamento. 
 

4.6) Eventuais dúvidas, elogios e problemas que o Participante tenha podem 
ser encaminhados através do chat em mesalva.com, conforme horário de 
atendimento descrito no seguinte link: 
https://ajuda.mesalva.com/pt-BR/articles/3241462-qual-e-o-horario-de-atendimento
-do-me-salva-no-chat 
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