
RESUMO DE CONDIÇÕES   
 

● Inscreva-se usando o aplicativo RAPPI, ou por meio do site          
http://www.ironhack.com/bolsas-rappi, entre 22 de abril e 24 de maio de 2019. 

● Apenas pessoas residentes no Brasil e com idade igual ou superior a 18 anos              
podem concorrer às bolsas de estudo. 

 
CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE “BOLSAS DE ESTUDO RAPPI + IRONHACK”, DAQUI           
EM DIANTE DESIGNADA COMO “BOLSAS”  
 
PRIMEIRA. ENTIDADE ORGANIZADORA 
A entidade organizadora do programa de Bolsas (“Programa”) é a empresa IRONHACK Escola             
Global de Tecnologia Ltda., doravante designada “IRONHACK”, localizada na Alameda Jaú,           
nº 1301, Térreo - Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01420-001, inscrita no CNPJ/MF sob o                
nº 31.290.384/0001-58, em parceria com a empresa RAPPI Brasil Intermediação de Negócios            
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.900.161/0001-25, doravante designada “RAPPI” . 
 
SEGUNDA. FINALIDADE  
As pessoas residentes no Brasil e com idade igual ou superior a 18 anos (“Participantes”) que                
se inscreverem no Programa na forma prevista neste instrumento, estão concorrendo a            
BOLSAS parciais e integrais para cursar os cursos oferecidos pela IRONHACK, sendo certo             
que a bolsa integral será no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e as bolsas parciais                 
concederão um desconto que varia entre 75% (setenta e cinco por cento) e 10% (dez por                
cento) dos valores dos cursos. O valor total das bolsas a serem concedidas no âmbito do                
Programa será de R$300.000,00 (trezentos mil) reais.  
 
As Bolsas concedidas poderão ser utilizadas pelos Participantes vencedores em cursos           
oferecidos pela IRONHACK em seu campus localizado na Cidade de São Paulo, Estado de              
São Paulo, com data de início até 31 de julho de 2019, abaixo especificados:  
 
Curso “Desenvolvimento Web” 
Curso “UX/UI Design Track” 
Curso “Data Analytics Track” 
 
 
TERCEIRA. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 
As BOLSAS podem ser concedidas a Participantes residentes legais em todo o Brasil, mas os               
cursos são realizados presencialmente na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,             
exclusivamente. As despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento para o local de            
realização do curso serão de responsabilidade exclusiva do Participante.  
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Para se inscrever no Programa, candidatos podem utilizar a página web           
http://www.ironhack.com/bolsas-rappi ou o aplicativo da RAPPI, de acordo com as condições           
mencionadas neste documento. Só serão aceitas inscrições de candidatos residentes no Brasil            
e com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, caso o candidato não atenda essas                
condições será automaticamente desclassificado. 
 
QUARTA. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
Os interessados deverão se inscrever, observando o disposto na Cláusula Terceira acima, no             
período de 22 de abril de 2019 a 24 de maio de 2019. Não serão aceitas inscrições posteriores                  
a esta data e, em caso de inscrição posterior a este período, o interessado será               
automaticamente desclassificado. 
 
Tendo em vista a impossibilidade de funcionamento integral e ininterrupto de qualquer sistema             
de telecomunicação ou de informática, inclusive em razão da dependência de serviços de             
telecomunicações prestados por terceiros, a IRONHACK e a RAPPI não garantem que o site e               
o aplicativo para a inscrição no Programa estarão disponíveis de forma ininterrupta e/ou isenta              
de erros. Eventualmente, o site e o aplicativo poderão não estar disponíveis por motivos              
técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer outro evento fortuito ou de força maior alheio ao                 
controle da IRONHACK e da RAPPI. Nestes casos, por gentileza entrar em contato diretamente              
com a IRONHACK para efetivar a inscrição: bolsas.rappi@ironhack.com, Whatsapp: (11)          
930047482, sendo certo que as inscrições só serão aceitas se realizadas no período previsto              
nesta cláusula. 
 
 
QUINTA. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 
Pode se candidatar às Bolsas qualquer pessoa com mais de 18 (dezoito) anos e residente no                
Brasil, que tenha se inscrito na página oficial https://www.ironhack.com/bolsas-rappi ou no           
aplicativo da RAPPI, no período previsto na Cláusula Quarta acima e observando as demais              
condições deste instrumento. 
 
SEXTA. MECÂNICA DE PARTICIPAÇÃO 
A inscrição é gratuita e realizada de forma voluntária pelo interessado, nos canais informados              
neste instrumento. Os Participantes, para serem elegíveis, devem preencher todos os dados            
solicitados para inscrição e demais dados eventualmente solicitados pela IRONHACK durante o            
Programa.  
 
Após efetuada a inscrição, o Participante receberá no e-mail cadastrado o material de estudo              
necessário para realizar uma prova técnica de acesso, primeira etapa do processo de seleção.  
 
A prova técnica deverá ser realizada online até o dia 24 de maio de 2019. 
 
Os aprovados na prova técnica serão divulgados pela IRONHACK, no limite, até dia 31 de               
Maio. 
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Caso seja aprovado, o candidato terá também que realizar uma entrevista pessoal em que será               
avaliado o potencial de cada candidato, não será avaliada a experiência dos Participantes.  
 
Os aprovados na entrevista serão divulgados pela IRONHACK no limite, até dia 31 de Maio. 
 
Durante o processo, os candidatos terão de especificar em qual dos cursos estão interessados,              
Web Development, UX/UI Design ou Data Analytics, e em que formato, tempo integral ou              
parcial, assim como explicar porque consideram que uma das Bolsas deveria ser atribuída a              
eles. A IRONHACK reserva-se o direito de eliminar do processo candidatos que considere             
inadequados para concluir com sucesso o curso, por motivo de falta de motivação ou outros.  
 
SÉTIMA. SELEÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS PREMIADOS 
Todos os Participantes que completem o processo descrito na seção anterior e cumpram com              
todos os requisitos detalhados neste documento passarão à fase final do processo, em que              
será determinado a quem são atribuídas as Bolsas. IRONHACK e RAPPI utilizarão os seus              
próprios critérios para selecionar a quem conceder as Bolsas. Os contemplados com Bolsas             
serão notificados pelo e-mail cadastrado no momento da Inscrição.  
 
NONA. COMPATIBILIDADE  
As Bolsas concedidas não são cumulativas com qualquer outro tipo de bolsa ou desconto              
oferecido pela IRONHACK (e.g. bolsas para mulheres).  
 
DÉCIMA. RESERVAS E LIMITAÇOES 
RAPPI e IRONHACK pretendem que a seleção dos ganhadores entre os Participantes decorra             
segundo todos critérios de igualdade de oportunidades e com estrita boa-fé. A violação por              
parte dos Participantes de qualquer destes pontos durante o processo será motivo para             
desqualificação automática, e o cancelamento da Bolsa caso já tenha sido concedida.  
 
Adicionalmente, a IRONHACK reserva-se o direito de iniciar ações judiciais contra pessoas que             
realizem qualquer tipo de ato suscetível de ser considerado manipulação ou falsificação do             
Programa.  
 
A IRONHACK não se responsabiliza por casos em que candidatos introduzam dados errados             
que impeçam sua identificação e contato, impossibilitando sua participação no processo.  
 
O candidato aceita eximir a RAPPI e IRONHACK de qualquer responsabilidade por danos e              
prejuízos de qualquer natureza, que se devam a falhas temporárias que impeçam o acesso à               
página oficial do Programa e como tal a participação no Programa. 
 
A IRONHACK reserva-se o direito de efetuar alterações, suspender ou até mesmo cancelar a              
concessão de bolsas por motivos de força maior, sendo que os candidatos serão devidamente              
notificados por e-mail. 
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DÉCIMA PRIMEIRA. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  
IRONHACK é responsável pelo tratamento de todos os dados pessoais informados pelos            
candidatos no momento da inscrição e coletados no âmbito do Programa. Os dados serão              
utilizados apenas para as seguintes finalidades: a) registrar a participação dos candidatos, 2)             
manter candidatos atualizados sobre o progresso de concessão de Bolsas, 3) notificar e             
contatar os Participantes ganhadores, e 4) qualquer contato requerido ou necessário no âmbito             
do Programa e para a concessão das Bolsas. 
 
Adicionalmente, os candidatos aceitam receber informação sobre futuras ações realizadas ou           
promovidas pela IRONHACK. 
 
Os Termos de Uso e a Política de Privacidade da IRONHACK serão aplicáveis ao Programa e                
aos dados coletados no âmbito do Programa.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. ACEITAÇÃO DAS REGRAS DA PROMOÇÃO  
O ato de participar neste processo de concessão de Bolsas, implica a aceitação de todas as                
regras e condições enumeradas neste documento. Caso o candidato manifeste          
comportamentos que não respeitam as regras aqui contidas poderá ser desqualificado, ao            
exclusivo critério da IRONHACK, sendo que esta não terá qualquer responsabilidade por            
compensar ou indenizar o candidato.  
 
DÉCIMA TERCEIRA. RELAÇÃO COM O FACEBOOK  
A IRONHAK e a RAPPI esclarecem que o Facebook não patrocina, avalia, administra ou de               
nenhum modo participa deste Programa, nem está associado a ele de nenhuma maneira. Os              
Participantes estão conscientes que, no momento de inscrição, estão fornecendo os seus            
dados pessoais à IRONHACK e não ao Facebook. Todos os dados serão utilizados apenas              
para ações no âmbito do presente Programa.  
 
DÉCIMA QUARTA. INFORMAÇAO ADICIONAL 
Em caso de dúvida, ou necessidade de informação adicional, Participantes podem contatar a             
IRONHACK através do seu serviço de atendimento ao cliente disponível por e-mail em:             
bolsas.sp@ironhack.com. Qualquer dúvida relativa à promoção será esclarecida por este canal. 
  
DÉCIMA QUINTA. CONDIÇÕES LEGAIS  
Todas as condições legais estão disponíveis em https://www.ironhack.com/bolsas-rappi  
 
 
São Paulo, 22 de abril de 2019. 
 
IRONHACK Escola Global de Tecnologia Ltda. 
 
RAPPI Brasil Intermediação de Negócios Ltda. 
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