
CONTRATADA
Razão Social:____________________________________________CNPJ:____________________________
Endereço:_____________________________________________________Fone: ______________________

INGLÊS HARDWARE INFORMÁTICA

GESTÃO EMPRESARIAL GESTÃO JURÍDICA KIDS

CONTRATANTE
Nome:
RG:          CPF:                         Data Nasc:_____/_____/_____
Endereço:
Bairro:           Cidade:          Cep:
Tel. Res:       Tel. Com:             Cel:

RECIBO
1º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
2º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
3º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
4º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
5º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
6º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
7º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
8º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
9º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
10º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
11º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
12º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
13º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
14º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
15º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
16º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
17º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
18º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
19º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
20º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
21º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
22º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
23º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

RECIBO
24º PAGAMENTO

_____ / _____ / _____

ALUNO:_____________________________________________________________________  Data Nasc:_____/_____/_____
DURAÇÃO DO(S) CURSO(S)______________________________MÊS(ES)
CARGA HORÁRIA_____________________HORAS SEMANAIS.

PREÇO R$__________________________________  Nº de Parcelas_________(_____________________)
Valor da Parcela R$______________(_ _______________________________________________________)
Data de Pagamento da Primeira Parcela:______/______/______
Data de Vencimento das Demais Parcela: TODO DIA______________________de cada mês subseqüente.

CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO     
DE TREINAMENTO PROFISSIONAL Nº

Li com antecedência e estou de acordo

                           _________________________, ________ de _________________________________de _______

CONTRATANTE   CONTRATADA

TESTEMUNHA                                                                                TESTEMUNHA
                                        RG:                                                                                                  RG:

Pelo presente Instrumento Particular de Prestação de Serviços, a Empresa Ensino Universitário Franchising Participações LTDA., na condição de
proprietária intelectual e detentora dos direitos da Franquia ENSINO UNIVERSITÁRIO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA e, de
outro lado, o aluno (a), e ou responsável acima mencionado, doravante denominado CONTRATANTE, têm entre si contratado o que se
segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O CONTRATANTE, neste ato, contrata os serviços da CONTRATADA, para receber através de
treinamento prático e teórico, o conteúdo programático do(s) curso(s) acima discriminado(s).

PARÁGRAFO ÚNICO: O referido curso(s) terá a duração de _____ meses. O CONTRATANTE receberá o referido treinamento na sede
da CONTRATADA, no horário das _____:_____ ás _____:_____ horas, todos(as) ______________________ da semana pelo período
contratado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA: A CONTRATADA se compromete no prazo de 30 (trinta) dias após o
pagamento da 1ª parcela, dar início às aulas. Caso o prazo estipulado seja ultrapassado, o CONTRATANTE terá direito à restituição do
valor pago, devidamente corrigido pelo IGP-M (FGV).

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES: Pela prestação do serviço supra mencionado, a CONTRATADA receberá a importância
acima ajustada em parcelas fixas, nos vencimentos, livremente arbitrados pelo CONTRATANTE. 
CLÁUSULA QUARTA - DESCONTO: O CONTRATANTE será beneficiado com um desconto de R$ 20,00 (vinte reais), sempre que pagar
 a mensalidade até a data do seu respectivo vencimento.
CLÁUSULA QUINTA - DO MATERIAL: Todos materiais didáticos impressos, digitais ou on-line exigidos no decorrer do treinamento, 
será fornecido pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO: O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, mediante requerimento expresso
obrigando-se à quitação das aulas já ministradas, bem como o pagamento de multa compensatória equivalente a 20% (vinte por
cento), do saldo devedor contratado, apurado na data da rescisão a título de ressarcimento pelos custos e gastos com professores,
impressão de material didático e demais despesas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE estará isento das obrigações do caput, desde que solicite a rescisão do presente contrato
no prazo máximo de 07 (sete) dias a contar da sua assinatura.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir do 0  (oitavo) dia, serão aplicadas todas as penalidades com previsão no caput, sem prejuízo das
demais obrigações assumidas no presente contrato.

8º

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO: As partes elegem o foro desta Comarca, competente para dirimir eventuais dúvidas e/ou dissídios do
presente contrato. E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo, para que reproduza os devidos efeitos legais.
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