
SINDICATO DOS ECONOMISTAS, NO ESTADO DE SÃO PAULO 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

 PERÍCIA EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
27/02, 06, 13, 20, 27/03/2021 e 03,10,17/04/2021 

32 Horas-aula-Sábados  
08h30 às 12h30

Ministrante: PEDRO AFONSO GOMES 

Dados do Aluno 
Nome completo:  ______________________________________________________________ 

Nº de Inscrição no SINDECON-SP ________________________________________ 
Nº de Inscrição no Conselho Regional: ______________ Órgão  _________________ 
Nº de Inscrição na Entidade Parceira: _______________________________________ 
End. Res.: ____________________________________________________________________    

Bairro: _______________________ Cidade: ___________________ Estado: ____  CEP.:_______ 

Tel.: ________________________________E-Mail:___________________________________________ 

CPF nº :____________________________________ RG nº:____________________________ 

Dados da Empresa 
Razão Social: _______________________________________________________________________ 

End. Com.: _____________________________________________________________________________   

Bairro: _________________________ Cidade: ____________________ Estado: ____ CEP.: 

____________Tel.:_____________________________E.mail:___________________________________ 

 Esta é uma ficha de pré-inscrição. A inscrição definitiva será confirmada pelo Sindecon-SP, com os 
dados e opções de pagamento, mediante confirmação da realização do curso, a qual está 
condicionada a formação de turma mínima. 
• A taxa de inscrição para estudantes se destina exclusivamente para aqueles que estejam cursando sua

primeira graduação. Profissionais que já detenham outros cursos superiores, em qualquer área, não
terão direito a esta taxa diferenciada; somente será acolhida inscrição de Estudante ao aluno que
comprovar por documento oficial, antecipadamente ou no ato da inscrição, estar regularmente
matriculado no ano da realização do curso;

• Até 05 dias antes do início do curso, o participante poderá ser substituído por outro, se assim o desejar.
• Somente haverá reembolso se a comunicação de desistência ocorrer com 5 dias úteis de

antecedência do início do Curso.
• Obriga-se o aluno a zelar pela confidencialidade de sua senha e login, de forma a não permitir

compartilhamento, sendo sua matrícula no curso individual, pessoal e intransferível; o aluno se
compromete também a não reproduzir o material do curso, sob qualquer forma ou meio, sob pena de
responder civil e criminalmente, nos termos da Lei 9.609/1998, por violação da propriedade intelectual
perante a entidade e terceiros, devendo o uso deste ser feito exclusivamente em ambiente privado, pelo
aluno regularmente matriculado.

Assinale em qual categoria se enquadra a presente pré-inscrição: 

Estudante Universitário de Economia   ______________ (  ) 

Associado ao SINDECON (Em dia com suas anuidades)  (  ) 

Associados de Parceiro  __________________________ (  ) 

Outros profissionais, qual?  _______________________ (  ) 

 __________________, ________ de _________________  de 20___. 

 Ciente e de acordo _______________________________________   


