
     
 

 

ANEXO III 

 
*TERMO DE ADESÃO Nº.   

PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS 

1. DO CONTRATANTE 

Contratante:     CPF:   RG:    
Endereço:      Nº.:  Complemento:    
Cidade:   Bairro:     CEP:    
Telefone: ( ) Celular: ( )   E-mail:      

2. DA CONTRATADA 

Razão Social: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Unidade Educacional:    

3. DO OBJETO DO CONTRATO 

Curso:   Horário:   
Frequência Semanal:  Carga Horária:     
Data de Início: Data de Término:      

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1 O CONTRATADO reserva-se o direito de adiar o início do curso e/ou cancelá-lo; 

4.2 O CONTRATANTE se obriga a atualizar seus dados cadastrais, sempre que houver alguma 
alteração e caso não venha fazê-lo arcará com todos os prejuízos que essa omissão acarretar. 

4.3 O CONTRATANTE tem ciencia que a evasão injustificada do curso implicará na proibição 
de acessar cursos do SENAC gratuitos da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal pelo 
período mínimo de 01 ano. 

4.4 O CONTRATANTE confirma, neste ato, que LEU E ENTENDEU CLARAMENTE, 
concorda e aceita todas as condições do CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS, cujo instrumento contratual foi amplamente divulgado. 

 

Brasília, de de 202 . 
PARTES: 

 

 

 

**Assinatura do Contratante Carimbo e assinatura do preposto do Contato 

 
*O número do Termo de Adesão será preenchido pelo Senac-DF. 

**Quando o aluno for menor de idade, o termo deverá ser assinado por seu responsável. 
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ANEXO IV 

 
PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE – PSG 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu CPF :  , 

Matriculado (a) no curso:  no 

Centro de Educação Profissional do 

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC assumo os seguintes 

compromissos: 

1. Participar integralmente das atividades do curso e cumprir todos os requisitos 
regulamentares. 

2. Ter frequência mínima de 75% nas atividades do curso. 

3. Cumprir as normas regimentais da Instituição. 

4. Comunicar à unidade de ensino quando de meu impedimento ou desistência do 
curso, apresentando justificativa formal à Instituição nas seguintes situações: 

I. Doença: com apresentação de atestado médico; 

II. Mudança para outro município; 

III. Situação de trabalho incompatível. 

 

Estou Ciente de que o não-atendimento às cláusulas deste Termo de Compromisso implicará 
o cancelamento da matrícula e período de carência de um ano para nova solicitação de vaga 
PSG. 

 

Os casos omissos serão analisados pela Instituição e pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. 

 
Brasília, de de 202 . 

 

 

 

*Assinatura do aluno 
 

 

 

 

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

 

*Quando o aluno for menor de idade, o termo deverá ser assinado por seu responsável. 
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ANEXO V 

 
AUTODECLARAÇÃO DE RENDA 

PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA  

 

Identificação do Declarante 

Nome do Candidato:       

Naturalidade:     

Data de Nascimento: / /   

Endereço:      

Bairro: CEP:   Cidade:  

Cardeira de Identidade:   CPF:   

Telefone (     )  E-mail:      

 

E, acima identificado(a) declaro e atesto que a renda familiar mensal per capita (renda mensal total da 

família dividida pelo número de seus membros residentes no endereço acima) não ultrapassa o valor 

de 2 salários mínimos da federação, estando, assim, apto(a) a me candidatar a uma vaga dos cursos, 

atendendo à condição de baixa renda. 

 

 
Declaro também que: 

a) Recebi do Senac e da SEJUS todas as informações necessárias para a perfeita 

compreensão das  condições que me habilitam a me inscrever nos cursos; 

b) Devo informar ao Senac/SEJUS qualquer modificação na renda familiar mensal per capita; 

c) Compreendo e aceito o acima exposto e declarado que as informações ora prestadas 

correspondem exatamente à situação de fato, podendo ser consideradas verdadeiras 

para todos os efeitos legais cabíveis. 

 

Brasília, de de 202 . 
 

 

 

*Assinatura 

 

*Quando o aluno for menor de idade, o termo deverá ser assinado por seu responsável. 
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