
 
 

SORTEIO DE CELULARES 
Você não vai ficar de fora dessa, né? 

 

A CREDI NESTLÉ sorteará 5 (cinco) aparelhos celulares da marca Samsung dia 29/10/2021 a quem 
se associar no período de 12/07/2021 a 08/10/2021, ou para quem já é associado(a) e indicar 
um novo cooperado(a). 

 

Quais aparelhos serão sorteados? 

• 1 Smartphone Samsung Galaxy A10  

• 2 Smartphone Samsung Galaxy A32  

• 2 Smartphone Samsung Galaxy S10  

 

Como participar? 

• O colaborador que ainda não é associado,  precisa acessar o espaço do colaborador: 

www.espacocolaborador.com.br e na parte de benefícios encontra a ficha de inscrição 

eletrônica que deve ser enviada a partir de 12/07. Serão consideradas apenas fichas que 

cheguem na Credi Nestlé até dia 08/10/2021. 

 

• Quem já é cooperado, também irá participar, desde que indicado na ficha de inscrição 

pelo novo associado, nos termos do item acima. Não existe limite de indicação. 
 

 

• Caberá ao novo associado preencher de forma adequada a respectiva ficha de inscrição, 
preenchendo todos os campos ali constantes, de forma correta e completa. 
 

Como será feito o sorteio? 

• Todas as fichas que a Credi Nestlé receber serão lançadas em um arquivo do Excel, onde 

constará o nº SAP e Nome completo do(a) novo(a) associado(a) e de quem o indicou. 

 

Exemplo: O Cooperado Luan Neves da Silva indicou 5 novos associados, nesse caso o 
nome dele entrará 5 vezes na relação do sorteio. 
 

http://www.espacocolaborador.com.br/


 
 

 
  

• Sorteio será feito de acordo com a numeração da linha, que será a partir do nº 2 ao último 

nome inserido na relação. 
Exemplo: caso sorteado o nº 3, o ganhador será Daniel Xavier Ribeiro, nº SAP 222222222 
 

 
 

• O sorteio será feito pelo link: https://sorteador.com.br/embaralhador ou algum similar. 
 

• O sorteio será via Microsoft Teams e, dias antes, será divulgado o link do sorteio no grupo 
da Credi Nestlé do workplace para que possam acompanhar. 
 

• A planilha do sorteio será aberta online, para que todos possam confirmar o nome do 
sorteado. 
 

• O sorteio seguirá na seguinte ordem: 
 

o      1° Sorteio - aparelho Samsung A10  

o      2° Sorteio - aparelho Samsung A32 
o      3° Sorteio - aparelho Samsung A32  
o      4° Sorteio - aparelho Samsung S10 
o      5° Sorteio - aparelho Samsung S10 

 
• O sorteio incluirá tanto os novos associados como quem os indicou, não havendo 

segregação de celulares para uma ou outra categoria. 

Como o ganhador receberá o aparelho de celular? 

• O aparelho de celular será enviado por Sedex, no prazo de 10 dias da data do sorteio, ao 
RH do ganhador para que ele possa retirar e assinar o termo de retirada. 

 

• Caso o ganhador seja da Sede ou Filial SP deverá retirar na Cooperativa. 

https://sorteador.com.br/embaralhador

