
 
 

 

REGULAMENTO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO UNACON SINDICAL 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO: 

 

1.1. A campanha de atualização de cadastro de 2020 do Unacon Sindical tem como 

objetivo qualificar a base de dados da entidade para ampliar o alcance das 

comunicações enviadas pelo Sindicato durante o período de distanciamento social 

necessário à mitigação do contágio pelo coronavírus (Sars-CoV2). 

 

1.2. A presente campanha irá sortear dois (02) Iphones XR para os filiados que 

atualizarem seu cadastro no site do Sindicato.  

 

1.3. Podem concorrer ao sorteio os filiados/associados ao Unacon Sindical/Unacon 

Associação ativos, aposentados e pensionistas e os que se filiarem ao Sindicato no 

período de vigência da campanha. 

 

1.4. Para concorrer, o filiado deverá acessar a opção “cadastro”, no menu “acesso 

restrito” do site do unacon sindical http://unacon.org.br e atualizar seus dados 

cadastrais, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020. 

 

1.5. Servidores que se filiarem ao Unacon Sindical no período de 11 de maio a 10 de 

junho de 2020 serão automaticamente inscritos nesta promoção.  

 

2. DA VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

 

2.1. Somente será validada a inscrição do filiado/associado que, no período de 11 de 

maio a 10 de junho de 2020, realizar a atualização dos dados cadastrais no site do 

Unacon Sindical ou daquele que se filiar no mesmo período. 

 

2.2. Na parte superior direita do site www.unacon.org.br, o associado deve clicar na 

aba “login”, inserir o login (CPF), a senha de acesso e clicar no botão acessar.  

 

2.3. No menu “acesso restrito”, clicar na opção “cadastro”.  

 

2.3.1. Antes de informar mudanças de endereço, telefone, número de 

whatsapp, etc, o filiado deverá escolher se deseja receber os 

informativos do Unacon Sindical por e-mail ou pelos correios. A 

pergunta é obrigatória. O modo de recebimento dos informativos 

poderá ser alterado a qualquer momento. 

 

http://unacon.org.br/
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2.3.2. A atualização de cadastro só poderá ser concluída após o filiado 

responder à primeira pergunta do formulário: “Como deseja receber 

os informativos?” 

 

2.3.3. O formulário de cadastro está segmentado por módulos (Dados gerais, 

Filiação, Contato, Endereço, etc). O filiado deverá clicar em “editar”, 

no módulo que deseja alterar. Uma caixa de diálogo será aberta para 

edição dos dados do módulo selecionado. Após conferir todas as 

informações, o filiado deverá concluir a operação clicando no botão 

“salvar dados”.  

 

2.3.4. Recomenda-se utilizar o e-mail pessoal nos campos “e-mail” evitando, 

portanto, e-mails institucionais dos órgãos governamentais.  

 

2.3.5. O sistema irá gerar apenas um (01) CUPOM de sorteio para cada 

filiado, independentemente da quantidade de atualizações de 

cadastro que forem realizadas durante a campanha. 

 

2.3.6. O CUPOM de sorteio e o comprovante de participação na campanha 

será gerado pelo sistema assim que o filiado efetuar a atualização de 

cadastro, com a seguinte mensagem: 

 

“Parabéns! Você já está concorrendo ao sorteio de dois (02) 

Iphones da campanha de ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO 

UNACON SINDICAL e já pode continuar a edição do seu 

cadastro. Se não houver dados para atualizar, apenas salve o 

comprovante disponível abaixo. 

“Seu cupom do sorteio é ______________”  

 

2.3.7. A mesma mensagem será enviada para o e-mail do filiado que consta 

no sistema de cadastro do Unacon Sindical. 

 

2.3.8. Esta mensagem deve ser arquivada para fins de recurso, caso haja 

necessidade. 

 

2.4 A lista preliminar com todas as inscrições será publicada no site do Unacon 

Sindical www.unacon.org.br, em ordem alfabética, no dia 11 de junho. 

 

2.4.1 Os inscritos terão até às 17h do dia 15 de junho para recorrer, caso seu 

nome não conste na lista preliminar.  O recurso deverá ser 

encaminhado por e-mail ao setor de cadastro 

(cadastro@unaconsindical.org.br), demonstrando o cumprimento da 

atualização do cadastro ou da filiação no período.   
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2.4.2 A lista definitiva será divulgada no dia 16 de junho. 

 

 

3. DA SENHA DE ACESSO AO SITE: 

 

3.1. Para recuperar a senha, o filiado deverá clicar em “Login”, no canto superior 

direito do site do Unacon Sindical. Depois, basta clicar em “Esqueceu a Senha?” e 

inserir o CPF, a data de nascimento e o Siape sem DV. O sistema irá enviar uma 

senha provisória, para o e-mail informado ao Sindicato. 

 

3.2. Para criar um novo cadastro, o filiado deverá clicar em “Login”, no canto superior 

direito do site do Sindicato. Depois, basta clicar em “Primeiro Acesso” e inserir o 

CPF, a data de nascimento e o Siape sem DV. O sistema irá enviar uma senha 

provisória, para o e-mail informado ao Sindicato. 

 

3.3. Se não receber o e-mail com a senha provisória, entre em contato com o setor de 

cadastro e informe uma conta de e-mail válida. Ligue para (61) 2107-5000 e digite 

a opção 3, “cadastro”. 

 

4. DA PREMIAÇÃO: 

 

4.1. Será sorteado: 

 

4.1.1. Dois (02) Iphones XR 

 

4.2. O prêmio não poderá, em hipótese alguma, ser convertido em dinheiro. 

 

 

5. DO SORTEIO E RESULTADO:  

 

5.1. O sorteio será realizado no dia 17 de junho, por representantes da Diretoria 

Executiva Nacional (DEN), em videoconferência transmitida, ao vivo, pelo 

facebook do Unacon Sindical. 

 

5.2. O sorteio será realizado por meio do CUPOM gerado no ato da atualização de 

cadastro ou da filiação. 

 

5.3. O resultado do sorteio será divulgado no site www.unacon.org.br, no dia 17 de 

junho de 2020.  

 

 

6. DO DIREITO A NÃO PARTICIPAÇÃO:   

 

http://www.unacon.org.br/


 
 

6.1. Após divulgação da lista preliminar (item 2.4 deste regulamento) e até as 17h do 

dia 15 de junho, qualquer filiado que tenha realizado sua atualização cadastral 

entre os dias 11 de maio e 10 de junho de 2020, bem como qualquer servidor da 

carreira de Finanças e Controle que tenha se filiado ao Unacon Sindical neste 

período, poderá requerer a exclusão de seu nome/participação no sorteio. 

 

6.2. O pedido de desistência deverá ser encaminhado por e-mail ao setor de cadastro 

(cadastro@unaconsindical.org.br), até as 17h do dia 15 de junho. 

 

 

7. OUTROS:  

 

7.1.  Os vencedores do sorteio autorizam, automaticamente, a divulgação dos seus 

nomes no site do Unacon Sindical. 

 

7.2. Em função da pandemia de coronavírus (Sars-CoV2), não haverá solenidade de 

entrega do prêmio.  

 

7.3. Informações e dúvidas para acessar a área restrita do site do Unacon Sindical, 

bem como onde atualizar o cadastro no site, podem ser obtidas por meio do 

telefone (61) 2107-5000, opção 3, “cadastro”, ou pelo e-mail 

barbosa@unaconsindical.org.br. 

 

7.4.  Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva Nacional (DEN) do 

Unacon Sindical. 

 

 

CRONOGRAMA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

 

DATA FASE 

11 de maio a 10 de junho Período para atualização de cadastro 

11 de junho Divulgação da lista preliminar dos participantes do sorteio 

 11 a 15 de junho (17h) Prazo para recurso e desistência 

16 de junho Divulgação da lista definitiva de participantes 

17 de junho Sorteio realizado por videoconferência  
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