
Não Filiado (   ) Formação: (   )

Nome:

Data Nasc.: ____/____/_________ Naturalidade:

RG: CPF:

Endereço: N°: Bairro: CEP:

Cidade: Tel.: (   ) Cel.: (   )

Profissão: E-mail:

Data: _____/_____/______

Assinatura conforme Identidade

                                                                                        FORMA DE PAGAMENTO:                                                                                        
Curso de Formação em Guarda Vidas Civil:

Adesão à vista em dinheiro ou débito: R$100,00

Valor do Curso:

Pessoa física: R$499,00  (   ) à vista em dinheiro ou débito   (    ) transferência bancária ou depósito (   ) pagamento crédito até 3x

Filiados à FECEMG: R$449,00  (   ) à vista em dinheiro ou débito   (    ) transferência bancária ou depósito (   ) pagamento crédito até 3x

O pagamento através do cartão de crédito deverá se realizado presencialmente na Secretaria do Clube Palmeiras.

Curso de Requalificação em Guarda Vidas Civil:

Adesão à vista em dinheiro ou débito: R$100,00

Valor do Curso:

Pessoa física: R$299,00  (   ) à vista em dinheiro ou débito   (    ) transferência bancária ou depósito (   ) pagamento crédito até 3x

Filiados à FECEMG: R$249,00  (   ) à vista em dinheiro ou débito   (    ) transferência bancária ou depósito (   ) pagamento crédito até 3x

O pagamento através do cartão de crédito deverá se realizado presencialmente na Secretaria do Clube Palmeiras.

Dados bancários para depósito ou transferência bancária:

Banco Sicoob (756)

Ag.: 4487

C/C.: 2289-6

Razão Social: Sociedade Recreativa Palmeiras

CNPJ: 17.490.244/0001-00

Efetivação matrícula

A efetivação da matrícula será concedida somente após o envio dos seguintes documentos:

- Essa ficha de inscrição devidamente preenchida com todos os dados, assinada

- Um documento com foto

- ATESTADO MÉDICO informando que está apto para atividade física

- Para curso de formação: Certificação de formação de guarda vidas reconhecido pelo corpo de bombeiros

- Para curso de requalificação: Atestado escrito à próprio punho e assinado informando o domínio no nado básico (crawl) e capacidade de 

flutuabilidade.

- Comprovante de depósito ou transferência bancária, cupom do cartão de débito e crédito e recibo do pagamento em dinheiro presencialmente 

do valor de adesão mais o valor do curso.

Os documentos deverão ser encaminhados para o e-mail: gestao@clubepalmeirasmg.com.br 

Ficha de Inscrição 

Curso de Requalificação em Guarda Vidas Civil - CH: 36h

Período do curso: 03 a 07 de fevereiro de 2020

Pré requisitos:

- mínimo de 18 anos

- Atestado médico informando que está apto para atividade física. Deve ser entregue, 

IMPRETERIVELMENTE, até o dia 30 de setembro. A não entrega do atestado implicará 

na não autorização de realização do curso.

- Certificação de formação de guarda vidas reconhecido pelo corpo de bombeiros.

Escola de Guarda Vidas Civil do Palmeiras

Identificação:

Curso de Formação em Guarda Vidas Civil - CH: 60h

Período do curso: 10 a 14 de fevereiro de 2020

Pré requisitos:

- mínimo de 18 anos

- Atestado médico informando que está apto para atividade física. Deve 

ser entregue, IMPRETERIVELMENTE, até o dia 14 de outubro. A não 

entrega do atestado implicará na não autorização de realização do curso.

- Atestado escrito à próprio punho e assinado informando o domínio no 

nado básico (crawl) e capacidade de flutuabilidade.

CATEGORIA: Curso de Formação e Requalificação:

Filiado FECEMG (    ) Requalificação: (   )  
OBRIGATÓRIO apresentar certificado CBMMG de guarda vidas civil


