FICHA DE
INSCRIÇÃO
Curso:
Como nos
encontrou?
Nome:
CPF:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Fone Comerc.
Nome empresa:
CNPJ:
Preenchimento Obrigatório
Cartão: (

)

A vista em dinheiro:

RG:
Cidade:
Celular:
Fone:
E-Mail:
Endereço:
Insc:
CONTAS BANCÁRIAS
Itau:
AG: 0147 C: 06260-8 Cristiano Alves da Silva
Caixa Econômica AG: 1340 C: 00043468-3 OP013 Larissa Costa Rodrigues

OBS: NÃO SERÃO ACEITOS CHEQUES COM AS MESMAS DATAS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO
Por este instrumento particular, a CA CURSOS , estabelecida à Rua 2, N°121 Setor Central Goiânia-GO a seguir denominada CA Cursos,
e ALUNO descrito acimaambas aqui representadas por quem de direito, tem si justa e contratada a prestação de serviços de treinamento
mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto - Pelo presente instrumento a CA Cursos, executará o treinamento descrito nesta ficha de inscrição.
CLÁUSULA SEGUNDA: Local - O treinamento será realizado na Rua 2 N°121 Setor Central Goiânia – Goiás CEP:74 013 0
CLÁUSULA TERCEIRA: Desistência ou Cancelamento - O ALUNO reconhece que ao efetuar a primeira parcela do treinamento, motivou
uma serie de custos para a CA Cursos, tais como elaboração de apostilas, reserva de sala de aula, contratação de instrutores, e muitos
outros custos decorrentes, bem como a impossibilidade de suprir a vaga com novo aluno. Desta forma a desistência ou cancelamento fará
o ALUNO ficar sujeito ao pagamento uma multa no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais). Caso a CA Cursos não for notificada em prazo
de 72 horas de antecedencia, 3 dias antes do inicio do treinamento em questão. A notificação deve ser feita por escrito, assinada e
entregue pessoalmente, por e-mail ou FAX ao consultor comercial responsável pela sua inscrição na CA Cursos. O aluno só poderá
substituir seu treinamento por outro da CA Cursos, caso faça a requisição ate 72horas , antes de iniciar o treinamento no qual
estava inscrito inicialmente.
CLÁUSULA QUARTA: Ausência nas aulas - A ausência do ALUNO nas aulas, será considerado como aula ministrada, não havendo
portanto devolução das importâncias pagas. Será permitido ao ALUNO assistir a aula perdida em uma próxima turma do treinamento
desde que haja vaga após o inicio do mesmo. Para emissão do certificado de treinamento será necessária a presença do ALUNO em 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas.
CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidade solidaria - O ALUNO é solidariamente responsável por eventuais danos causados
intencionalmente nos equipamentos de informática, áudio ou qualquer instrumento de treinamento colocado a sua disposição.
CLÁUSULA SEXTA: O ALUNO autoriza desde já a CA Cursos; em caso de inadimplência, a emissão de letra de cambio ou duplicata com
vencimento à vista e enviar para cartório de protesto, bem como, proceder ao registro de debito junto ao serviço de proteção ao credito
SPC.
CLÁUSULA SÉTIMA: Direito Autoral - O ALUNO fica proibido de utilizar qualquer material de filmagem, gravação ou fotografia durante o
treinamento. O ALUNO reconhece que as apostilas, papeis de trabalho, softwares, marcas, logotipos, símbolos e/ou sinais distintivos são
devidamente protegidos por meio de marcas e patentes e direitos autorais, não podendo jamais ser reproduzidos, filmados, copiados ou
mesmo transmitidos por meios eletrônicos, e-mail, gravações, fotos sem o expresso consentimento da CA Cursos, sob pena de ser
considerado ato de concorrência desleal, sendo, portanto passível de enquadramento no Código de Propriedade Industrial e no Código
Penal Brasileiro, alem de estarem sujeitos a responder por perdas e danos.
CLÁUSULA OITAVA: Fica ao foro Regional da Comarca da cidade de Goiânia - GO como competente para solucionar qualquer conflito
resultante do presente contrato.

Para deixar reservada a sua vaga é necessário de um adiamento da quantia total. No caso R$300 Reais
ASSINATURA DO ALUNO: ________________________________________________

