
 
 

Regulamento  
Desafio ENEM do ZER0 “Me Salva!” 

 
O presente documento dispõe acerca das diretrizes do evento chamado Desafio 
ENEM do ZER0, 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 “o Me 
Salva!”. 
O Desafio ENEM do ZER0 estará  no ar à partir das 09h00 do dia 02/03/2020, e 
trata-se de um evento gratuito com o intuito de promover o engajamento de 
estudantes na preparação para o ENEM 2020, além de auxiliar na organização de 
uma rotina que os possibilite um melhor aproveitamento pessoal dos estudos. 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 receber o item definido como prêmio no item 2 deste Regulamento.O Participante 
ainda possui uma outra modalidade de premiação ao participar do Desafio ENEM do 
ZER0, o Indique e Concorra, expresso no item 3 do documento. 
 

1) Sobre o Desafio ENEM do ZER0: 
1.1)Todo usuário que realizar a inscrição no Desafio ENEM do ZER0 estará 

automaticamente classificado como Participante.  
1.2) O Desafio compreende uma série de tarefas e conteúdos disponíveis a 

partir da página www.mesalva.com/desafio. 
1.3) O período para se inscrever no Desafio se inicia no dia 02/03/2020 às 

09h00, se estendendo até o final do evento. 
1.4) O Desafio inicia oficialmente no dia 09/03/2020, às 09h00, estando 

disponível nesse mesmo dia o primeiro desafio, de fato. 
1.5) As tarefas/conteúdos seguintes estarão disponíveis sempre às 00h01. 
1.6 ) Ainda que o indicado seja seguir o cronograma de um desafio diário, é 

permitido que o Participante realize as atividades em qualquer ordem e a qualquer 
momento, sendo possível participar do Desafio ENEM do ZER0 mesmo após o seu 
início. 
 
2) Do prêmio 

 
2.1) Ao final do Desafio ENEM do ZER0, será oferecido como brinde aos 

concluintes, um acesso de 4 meses ao curso QCE 2019 (Questões Confirmadas 

 

http://www.mesalva.com/desafio


 
 

ENEM 2019), composto por 200 vídeos com resoluções de questões, 3 simulados 
com notas TRI, banco de provas anteriores e ainda acesso à Academia do Hábito 
(que tem o objetivo de apoiar emocionalmente o estudante; disponível para compra 
no website www.mesalva.com pelo valor de R$238,80 no cartão de crédito ou 
R$202,98 no boleto bancário). 

2.2) Para que seja elegível a receber o prêmio, é necessário que o Participante 
tenha executado todos os desafios diários até o dia 03/04/2020 às 23h59 

2.3) O acesso ao QCE será autorizado apenas para o mesmo cadastro 
utilizado pelo(a) Participante para concluir o Desafio ENEM do ZER0, que também 
deve ser o mesmo utilizado para responder o formulário citado no item seguinte. 
Salienta-se ainda que é permitido apenas um cadastro por CPF. 

2.4) No último módulo do Desafio, o Participante deve preencher um 
formulário solicitando a liberação do QCE que irá ocorrer em um prazo de até 10 
(dez) dias úteis. O acesso deve ser solicitado até 03/04/2020. 

 
 
3) Do Indique e Concorra 
 

3.1) É necessário o compartilhamento em suas redes sociais pessoais, da 
sua participação no Desafio 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 
cupons para quem o compartilhou, aumentando o número de cupons 
acumulados e consequentemente as chances de ser sorteado(a). 
3.4) Os cupons acumulados possibilitam a inclusão do Participante no sorteio 
a ser realizado no dia 07/04/2020, na sede do Me Salva! e divulgado no perfil 
oficial do Me Salva! no Instagram (instagram.com/mesalvaoficial) no mesmo 
dia. 
3.5) O prêmio para o ganhador do sorteio é um Headphone JBL, modelo E35 
na cor vermelha, podendo ser substituído por outro de qualidade e valor 
similares em caso de indisponibilidade. 

 
 
 
 
 

 

http://www.mesalva.com/
https://www.instagram.com/mesalvaoficial/


 
 

5. Disposições Gerais: 
 
5.1) O Usuário que participar do Desafio ENEM do ZER0 no período de 
09/03/2020 a 03/04/2020 estará sujeito às definições deste Regulamento, 
estando todos os outros excluídos de tais premiações e/ou benefícios. 
  
5.3) 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. 
 
5.4) O Me Salva! se dá  o direito a não concessão de acesso ao curso QCE, 
conforme o item 2.1 deste regulamento, ao Participante que desrespeite os 
termos de uso da plataforma do Me Salva! 
(www.mesalva.com/termos-de-uso). 
 
5.5) 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.  
 
5.6) A simples participação no DESAFIO ENEM DO ZERO implica no total 
reconhecimento das condições e aceitação irrestrita deste regulamento. 
 
5.7) 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-atendi
mento-do-me-salva-no-chat 
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