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CONTRATO DE INSCRIÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: É DE DIREITO DO INSCRITO E, PORTANTO, DE DEVER DA
EMPRESA REALIZADORA:
Receber cursos de qualidade, em locais confortáveis, com ministrantes que tenham
conhecimento profundo sobre o tema do curso.
Oferecer materiais de qualidade (Apostilas, vídeos, livros em PDF ou qualquer outro material
que tenha sido prometido pela empresa realizadora) disponibilizados para download via online a
serviço do próprio site da empresa ou oferecidos no local do evento. No caso de cursos práticos
o aluno terá direito de receber materiais e EPI’S como máscara, gorro e luvas. O CENAPRO
solicita que cada inscrito leve seu próprio jaleco, faça uso de calça comprida e sapatos fechados.
Informar em até 24 horas antes da data pré-estabelecida do curso, informações com respeito à
confirmação ou adiamento da data do mesmo, por meio de ligação, informações pelo próprio
site, sms, inbox em redes sociais ou email. O Curso poderá ser adiado até 3 (três) vezes. Caso
isso aconteça e não haja fechamento da turma com o número mínimo de inscritos (acadêmicos
ou profissionais), o curso poderá ser cancelado e o dinheiro devolvido integralmente para os
alunos inscritos em até 30 dias corridos. Caso seja apenas adiado por solicitação do ministrante,
problemas no espaço físico locado, o não preenchimento do número mínimo das vagas, o curso
permanecerá em seu processo de validação até a sua realização.
Em caso de desistência do aluno, informar a empresa realizadora até 10 (dez) dias antes da
realização do curso, estando ciente, portanto que o valor será devolvido apenas em 50% do
valor total da inscrição, valor este relacionado ao período que o mesmo ocupou a vaga e tarifas
de manutenção do serviço. Se o processo de cancelamento da inscrição for inferior que 10 dias
da realização do curso, A EMPRESA REALIZADORA FICARÁ DESOBRIGADA A
DEVOLVER O DINHEIRO DE VOLTA AO ALUNO INSCRITO devido às tarifas de
manutenção do serviço e a possibilidade do não preenchimento da referida vaga.
Caso o inscrito não compareça no curso por algum motivo pessoal e/ou profissional e tiver
realizado seu pagamento, a empresa tem por dever enviar por email todo o material oferecido no
curso. Não devolvendo, portanto o valor da inscrição e nem disponibilizar o certificado, pois o
curso sempre será presencial.
Os certificados serão disponibilizados no site da empresa no prazo máximo de 72 horas após o
término do curso, devidamente preenchido e assinado eletronicamente pela direção e pelo
ministrante do curso, isso caso o inscrito assistir a, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento)
da carga horária. Se a presença do inscrito for inferior ao tempo estipulado pela empresa, o
mesmo deverá procurar a direção e informar o caso, com isso será analisado pelos responsáveis
sobre o total da carga horária no certificado.
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Em caso de erro nos dados do aluno, a empresa realizadora terá a obrigação de reformular o
certificado em até 10 (dez) dias úteis, permanecendo este devidamente reformulado no site da
empresa.
O pagamento deverá ser realizado com depósito bancário fornecido no ato do preenchimento da
inscrição, onde o mesmo deverá ser apresentado no início do curso para receber o recibo, o
aluno terá direito de junto com o CENAPRO escolher o dia do pagamento da inscrição no caso
de inscrição manual, onde o mesmo deverá ser realizado antes da data programada do curso,
caso o aluno queira efetuar o pagamento no dia do curso, o mesmo deverá ter ciência que o
valor terá acréscimo estipulado pela empresa.
CLÁUSULA SEGUNDA: É DE DEVER DO INSCRITO E, PORTANTO, DIREITO DA
EMPRESA REALIZADORA.
Preencher corretamente todos os dados solicitados pelo site no ato da inscrição ou pela ficha
manual sem abreviações em seu nome para que o mesmo seja utilizado de forma correta na lista
de frequência, no crachá oferecido e principalmente no certificado.
Levar documento com foto para a confirmação de sua identificação.
Não destruir ou danificar o patrimônio da empresa ou dos locais onde o curso fora ministrado,
estando sujeito o aluno inscrito a arcar com os prejuízos por tais danos. Caso não seja
identificado o aluno responsável, TODA A TURMA arcará com os prejuízos.

ENCERRA-SE AQUI O CONTRATO DE INSCRIÇÃO, ESTANDO AS DUAS PARTES
DE TOTAL ACORDO COM AS CLÁUSULAS ACIMA.
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