
 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

Rua Sebastião Taveira, 272 • Bairro Monte Castelo • CEP 79010-480 • Campo Grande – MS • Fone:(67)3368-1000 

 FAX (67)3356-1112 • Site: www.creams.org.br • E-mail: creams@creams.org.br 

 

Sorteio de bolsas integrais para o MBA Projeto, Execução e 
Desempenho de Estruturas e Fundações do IPOG 

Regras para participação 
 

Sorteio de 2 (duas) bolsas integrais para o MBA em Projeto, 
Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações oferecido em 

Campo Grande, pelo IPOG, com início confirmado para o dia 2 de 
dezembro de 2016. 

 

Promovido pelo IPOG Campo Grande, não cabe ao Crea-MS nenhuma 
responsabilidade por qualquer eventualidade quanto a sua realização. 

 
As bolsas serão sorteadas entre os profissionais devidamente 

registrados e em dia com a anuidade do exercício 2016 e que se 
cadastrarem no formulário que estará disponível no período de 8 a 21 

de novembro neste link: https://goo.gl/pDcKhC . As inscrições serão 
encerradas às 14h, do dia 21 de novembro. 

 
Somente poderão concorrer profissionais residentes em Mato Grosso do 

Sul. Aos ganhadores apenas serão disponibilizadas as bolsas integrais, 
ficando quaisquer outras despesas por conta dos ganhadores.  

 
Cada participante poderá inscrever-se apenas uma vez. 

 

O formulário contém campos para preenchimento obrigatório de nome, 
número de registro ou visto no Crea-MS, profissão, telefone, e-mail e 

endereço.  
 

O sorteio será realizado por meio de sessão pública aberta à 
participação de quaisquer interessados, na sede do Crea-MS, localizada 

na Rua Sebastião Taveira, 272, Bairro Monte Castelo, no dia 21 de 
novembro, às 17h. Eventuais dúvidas podem ser sanadas no Setor de 

Eventos do Crea-MS no telefone 67 3368-1026 ou pelo e-mail 
evento@creams.org.br 

 
A divulgação do ganhador se dará por meio do site e redes sociais do 

Crea- MS. Será vedada ao ganhador a transferência da bolsa a 
terceiros. 

 

Os ganhadores serão contatados pelo Crea-MS via telefone ou e-mail. 
 

https://goo.gl/pDcKhC

