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TERMO DE ACEITE PARA WORKSHOPS
IMPORTANTE
Ler até o final e, após, clicar em “Li e concordo com o Termo” para prosseguir com a inscrição.
GARANTIA DE VAGA
Preencha todos os dados solicitados na ficha de inscrição disponível no site da Escola.
Sua vaga somente estará garantida após o pagamento da inscrição.
Empresas e órgãos governamentais que desejem realizar a inscrição de representantes por
empenho devem entrar em contato com a Unidade Regional por e-mail para mais
esclarecimentos sobre o Workshop.
Nas situações especiais, como greve, manifestações e impossibilidade do envio da nota de
empenho, a Empresa ou Órgão Governamental deverá enviar e-mail à Unidade Regional,
informando os nomes dos participantes no Workshop, comprometendo-se a quitar as inscrições
posteriormente.
Observação: Não será permitida a participação de pessoas não inscritas no site e sem
identificação.
ATENDIMENTO ESPECIAL
As necessidades especiais das pessoas com deficiência (PCDs) e dos interessados que necessitam
de condições especiais para participar do Workshop deverão ser informadas por e-mail, durante
a inscrição, a fim de que o local possa ser adequado.
FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto Bancário
Após finalizar a inscrição, deve-se imprimir o boleto e efetuar o pagamento em qualquer agência
bancária até o vencimento.
O pagamento será confirmado automaticamente por identificação bancária no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
Para acompanhar a inscrição, deve-se acessar o site da Escola e clicar no link “Minha Escola”, no
cabeçalho do site.
DESISTÊNCIA E REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO
a) O participante que comunicar a sua desistência do Workshop, mediante envio de e-mail, em
até 48 (quarenta e oito) horas, antes do seu início, terá direito a reembolso da importância paga.
b) O participante que comunicar a desistência do Workshop, após o prazo mínimo fixado no
item acima, porém até a data de início do evento, fará jus ao reembolso da quantia paga,
aplicando, descontado, nessa hipótese, o percentual de 10% (dez por cento) do valor pago,
destinados a cobrir gastos com a realização do Workshop.
c) O participante que comunicar a desistência após o início do Workshop não terá direito ao
reembolso da quantia paga.
d) O não comparecimento do participante no Workshop não implicará o cancelamento
automático da inscrição.
e) A Escola se reserva o direito de cancelar/adiar o Workshop até um dia antes do seu início,
comunicando o fato aos participantes já inscritos. No caso de cancelamento, os participantes
serão reembolsados integralmente da importância paga.
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TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO
As solicitações de transferência de inscrição entre participantes inscritos por Pessoa Jurídica
somente serão aceitas em até 10 (dez) dias do início do Workshop. Para solicitar a transferência,
deve-se encaminhar e-mail à Unidade Regional responsável pelo Workshop.
CERTIFICADOS
Para que o certificado do Workshop seja emitido, o participante deverá ter assinado a lista de
presença disponível no início do evento.
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