MANUAL DO ALUNO OUVINTE
Caro Aluna e Aluno!
Se você deseja refazer quaisquer um dos módulos que já tenha feito, em qualquer
tempo, presencial ou online, entre em contato com o coordenador da turma que
deseja participar, para se inscrever. Você poderá participar, da mesma forma de
quando foi um aluno regular. Apenas a forma de inscrição e o valor que são
diferenciados.
Passo a passo para inscrição:
1 - Entre em contato com o coordenador da turma que deseja participar, para
consultar a disponibilidade de vagas e em caso positivo, seguir para a etapa do
pagamento.
2 - Efetue o pagamento, em até 7 dias antes do início do treinamento, conforme
dados abaixo e em seguida envie o comprovante para:
financeiro@traumatemcura.com.br ou Whatsapp 11 95458-2771
- Os valores dos módulos que constam no site (turmas online ou presenciais, para
associado e não associado), tem 50% desconto para os alunos ouvintes. Favor
considerar o valor SEM o desconto por pagamento antecipado.
- Forma de pagamento: Depósito/transferência/PIX, somente à vista.
Banco Itaú 341 – Agência 3170 – Conta Corrente 10352-1
Associação Brasileira do Trauma
CNPJ 07.238.787/0001-73 – Também é a chave PIX
3 - Uma vez que ocorre a compensação bancária, você poderá se considerar inscrita
ou inscrito e não é necessário a inscrição pelo site nesse caso. O coordenador será
notificado da sua participação e em seguida entrará em contato para enviar as
informações necessárias para a sua participação.
4 - Caso ainda não tenha assinado o contrato do aluno, o mesmo será apresentado
para assinatura pelo Clicksign. Não é permitido iniciar o treinamento sem ter assinado
o contrato do aluno. Se surgir alguma dúvida quanto a isso, escreva para
contato@traumatemcura.com.br
Importante: Caso haja disputa de vagas na classe em questão, a prioridade é do aluno
regular e nesse caso o ouvinte deve aguardar por uma próxima turma com o mesmo
professor e/ou cidade ou buscar uma outra oferta desse mesmo módulo. Os limites de
vagas para alunos regulares e para alunos ouvintes são distintos e devem ser
respeitados de forma individual e não cumulativa.
Em caso de dúvida procure o coordenador ou envie e-mail para o Administrativo da
ABT pelo contato@traumatemcura.com.br.
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