
 
Para realizar a inscrição aos cursos envie as informações abaixo com o respectivo comprovante 
de depósito do valor para o e-mail: cursos2021@conscienciasocial.net ou para o WhatsApp (11) 
99654-3943 
Atenção para datas e condições para assegurar sua vaga, favor observar as datas limites para 
fazer as inscrições de cada curso.  
Inscrição para grupos de um mesmo município, enviar os dados abaixo de cada participante 
junto com o comprovante de depósito ou de empenho do valor correspondente 
 

Ficha de Inscrição para cursos do 2º semestre 2021 
 
Nome de participante (para certificado): 
Nome de contato (como prefere que seja a identificação durante todo o cursado): 
CPF*: 
Endereço: 
Cep: 
Cidade: 
País: 
Telefone: 
Celular: 
Aceita contato por WhatsApp?   (    ) sim     - (    ) Não 
Serviço/órgão em que trabalha: 
Profissão/ Formação: 
Endereço de e-mail (preferencialmente Gmail):  
 
Informações para a Nota fiscal 
Razão Social:  
CNPJ/CPF:  
Endereço:  
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal: 
E-mail para envio da NF: 
Depósito realizado na data:   ____________     e no valor de:___________   
 
Inscrição para curso (assinale como um “x” o curso correspondente): 
 

(     ) A - O trabalho com famílias PAIF e PAEFI: limites e possibilidades 

(     ) B - Novas perspectivas para a compreensão e enfrentamento das violências - Negligência 
e abuso sexual contra crianças/adolescente  

(     ) C - Novas perspectivas para a compreensão e enfrentamento das violências  -Violência 
contra a mulher e o impacto sobre crianças e adolescentes 

(     ) D - Novas Perspectivas para o enfrentamento às Violências contra Crianças e 
Adolescentes para Conselheiros Tutelares 
 
Para fazer a matrícula: 
Efetuar depósito ou transferência Bancária (Bradesco / Banco: 237 - Ag. 3114-3 – C.C. 405.051-
7, CNPJ: 09.391.108/0001-27) e enviar por e-mail ou WhatsApp a ficha + foto do comprovante 
de depósito – respeitando os prazos limites* para inscrição abaixo: 
 

• Curso A: até 13/08/2021 
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• Curso B: até 20/08/2021 

• Curso C: até 10/09/2021 

• Curso D: até 10/09/2021 
 
 
* Data limite para efetuar a matrícula, após esta data não conseguimos garantir a vaga. 
 
Assim que sua inscrição for confirmada você receberá um e-mail, e um contato por 
WhatsApp para integrar o grupo da turma correspondente. 
 
Maiores informações por e-mail: cursos2021@conscienciasocial.net ou para o WhatsApp (11) 
99654-3943 
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