CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CONTRATANTE : __________________________________________________________________ RG: ____________________
CPF: _________________________________ Cidade : _________________Estado: _____ CEP:_________________________
CONTRATADA: AMICI - Centro Preparatório para Concursos, com sede na Al. Dr. Muricy 707 centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
07859106/0001-94, neste ato representada pelo seu administrador, é celebrado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS, regido pelas condições seguintes:
PRIMEIRA CLÁUSULA: Por meio deste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, a CONTRATADA disponibilizará
ao CONTRATANTE o Curso Online preparatório para o concurso da Prefeitura de Curitiba, para os cargos de Fiscal, Fiscal de Obras
e Posturas e Técnico Agrícola. As gravações deste Curso Online iniciarão no dia 18 de fevereiro de 2019 e aulas serão
disponibilizadas a partir do dia 22 de feveiro. O término das gravações esta previsto para dia 29 de março de 2019. O Curso terá
um total de 40 horas de aulas, com acesso liberado as vídeo aulas até o prazo de 15 dias após a divulgação do gabarito oficial da
prova da Prefeitura de Curitiba. As aulas aplicadas neste curso serão 100% na modalidade ONLINE. Em contraprestação pela
aquisição deste curso preparatório, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 130,20 à vista ou terá este valor
acrescido de juros fornecido pelo Pag Seguro para parcelamento em até 12 vezes.
Parágrafo primeiro – É expressamente proibido ao CONTRATANTE compartilhar, copiar ou revender qualquer material didático
disponibilizado pela CONTRATADA, podendo ser processado por violação de Direito Autoral, além do possível cancelamento
imediato de sua matrícula.
Parágrafo segundo - O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA, desde já , a fazer uso de sua imagem e nome, no caso de conquista da vaga de
cargo público. Este direito poderá ser exercido pela CONTRATADA nos diversos meios de mídia. Tal direito cedido à CONTRATADA pelo
CONTRATANTE será não oneroso e por tempo ilimitado.
Parágrafo terceiro - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba/Pr para dirimir questões provenientes do presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. E, por terem assim justo e contratado, concordando com todos termos acima, assinam o presente em duas vias de
igual teor e forma, para um só e mesmo efeito, juntamente com duas testemunhas.

Curitiba, _____ de ____________ de 2019.

_____________________________
CONTRATANTE
____________________________
TESTEMUNHA

CONTRATADA
____________________________
TESTEMUNHA

