
 
 

 

Curso: Design de Projetos de Governo Digital 
 
Regras do concurso   

1. Inscreva-se e realize várias atividades do curso Design de Projetos de Governo Digital 

dentro da primeira semana de sua abertura.  

2. O participante deve se inscrever e participar do curso acima mencionado entre 15 de 

setembro de 2022 e 21 de setembro de 2022 às 11.59 pm (horário da Costa Leste dos 

Estados Unidos, ET). 

3. Os funcionários e consultores do Grupo BID não são elegíveis para participar da 

competição.  

4. O participante deve ser um cidadão de um dos países membros do BID. (Mutuários: 

https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/paises-membros-mutuarios-0 ou não 

mutuários: https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/paises-membros-nao-mutuarios)   

5. O sorteio será realizado em 22 de setembro de 2022, às 10.00 am, (horário da Costa 

Leste dos Estados Unidos, ET). Uma ferramenta on-line será usada para selecionar os 

vencedores e o processo de seleção aleatória será registrado. O vencedor será 

contatado via e-mail.  

6. O código da bolsa de estudos e as instruções de resgate passo a passo serão enviados 

por e-mail aos vencedores em 23 de setembro de 2022.  

7. Cada comprovante será válido por um período de um mês corrido a partir do dia da 

notificação ao participante vencedor. Ele só pode ser usado para pagar certificados 

verificados do curso Design de Projetos de Governo Digital. As bolsas de estudo que 

não forem resgatadas até 23 de outubro de 2022 serão revogadas e o participante 

não poderá solicitar sua reativação. Cada comprobante é para uso único.  

8. O resgate dos vales não será suficiente para a obtenção do certificado de curso 

verificado. Será necessário passar no curso com 65% da nota total e completar a 

verificação de identidade edX.  

Para qualquer dúvida pode contactar-nos em idbx@iadb.org 
 
Política de privacidade de dados pessoais  
De acordo com a política do Grupo do BID sobre privacidade de dados pessoais, os dados 
pessoais compartilhados pelos participantes desta competição serão processados de forma 
lícita, justa e transparente. O BID utilizará somente os dados pessoais dos participantes que 
forem necessários para o sorteio do pacote de bolsas de estudo e para a concessão do prêmio. 
Os dados pessoais coletados não podem ser processados posteriormente de forma 
incompatível com essa finalidade ou propósitos. O processamento posterior para fins de 
arquivamento, pesquisa ou estatística não será considerado incompatível com esse propósito 
ou propósitos. Os dados pessoais devem ser mantidos em uma forma que permita a 
identificação das pessoas em questão por um período não superior ao necessário para a 
finalidade legítima para a qual os dados são coletados, ou para um tratamento posterior 
compatível com esta política. Os dados pessoais não serão transferidos a terceiros. 
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