
GRUPO SAMECH  e  APH  TREINAMENTOS 
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EMPRESARIAL-ME CNPJ: 12.406.961/0001-80 
 

Agradecemos por adquirir e participar de Cursos e/ou Eventos do Grupo Samech que abrange as marcas EBCSC 

e APH Treinamento.  

 

Ao usar nossos serviços, você está concordando com estes termos. 

 

Leia-os com atenção. 

 

Para adquirir qualquer curso ou evento emitir certificados, se faz necessário o preenchimento corretamente de seus 

dados na página de inscrição em nosso site, caso tenha algum dados ou documentos faltantes  ou duvidas no 

preenchimento , queira entrar em contato com o departamento de ensino do Grupo Samech através do telefone : 

(19) 3221-7914 ou Whatsap (19) 98210-9541 

SOBRE CURSOS E /OU EVENTOS 

 

O acesso aos cursos e/ou eventos adquiridos pelo participante, se fará de acordo com as condições de datas, local 

e duração de cada curso de acordo com a divulgação no site www.aphtreinamento.com.br ou www.ebcsc.com.br ou 

www.samechtreinamentos.com.br. 

 

TERMOS DO CURSO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Educacionais do curso a ser 

oferecido na modalidade presencial pela contratada acima citada, o curso a ser ofertado é um curso livre de 

capacitação e aperfeiçoamento profissional ao contratante. 

     Parágrafo Primeiro: O curso tem seu regime baseado no Decreto Presidencial N° 5.154, de 23 de 

julho de 2004., estando contratante condicionado ao regimento interno da contratada, o qual se encontra 
a disposição do mesmo na sede da contratada. Nos casos que não possam ser regulados pelo 
mencionado regimento, aplicar-se-á subsidiariamente o código civil brasileiro e código do consumidor. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA:                                                                                                                              

1. O pagamento do curso ora contratado será realizado por meio de depósito bancário devendo o contratante 
enviar cópia do recibo de deposito para contato@samechtreinamentos.com.br.  

2. Por pagamento em espécie na própria  Instituição de ensino GRUPO SAMECH 
3. Por cartão de Credito ou outros meios que a instituição venha adotar 
4. A matricula do aluno só está garantida pela comprovação de pagamento 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Qualquer tipo de desconto ou redução no valor do curso constituirá liberalidade da 
Contratada. 

 

 

http://www.aphtreinamento.com.br/
http://www.ebcsc.com.br/
http://www.samechtreinamentos.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
mailto:contato@samechtreinamentos.com.br


 

CLÁUSULA QUARTA: O material didático será disponibilizado de forma digital ou física (a 
critério da instituição de ensino). 

  

CLÁUSULA QUINTA: DO CANCELAMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE  

 O participante que optar pelo cancelamento da inscrição em até 20 dias antes da data de início previsto para o 
curso e/ou evento terá o direito a devolução referente a 70% do valor pago, desde que seja formalizado por e-mail, 
em função de custos e encargos administrativos. A restituição do valor pago acontecerá em até 10 (dez) dias após o 
recebimento por e-mail dos dados bancários para restituição do valor. 

Não serão reembolsados valores ou reagendados cursos em casos de: desistência não comunicada, desistência no 
período de 15 dias antes e durante os dias do curso. 

 

CLÁSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO POR PARTE DA CONTRATE 

O grupo Samech se reserva o direito de excepcionalmente, alterar datas ou cancelar cursos que não atendam ao 
requisito mínimo de número de alunos inscritos ou por outro motivo de força maior com prazo  mínimo de 48 horas. 

No caso de cancelamento de um curso e/ou evento, fica assegurado ao participante o direito de selecionar, a seu 
critério: 

 Aguardar novas datas que serão agendadas de Imediato 

 Transferir-se para outro curso de mesma carga horária à sua escolha e no ano vigente; 

 Garantir sua vaga para a próxima turma do curso e/ou evento em que está inscrito, sem nenhum outro 
encargo. 

*Importante: Não reembolsamos e não se responsabiliza por quaisquer valores que eventualmente tenham sido 
gastos como passagens aéreas ou rodoviárias, combustível, hospedagem, alimentação, entre outras. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA: TRASFERÊNCIA DO CURSO POR PARTE DO CONTRATANTE 

A transferência da participação será aceita uma única vez, desde que comunicada por escrito faltando 15 dias antes 
de iniciar o curso, valendo sempre para o próximo curso da programação, tendo como período máximo 6 meses 
para realizar o curso, desde que haja disponibilidade de vaga. Após este período, será considerado o 
cancelamento.  

Solicitações de transferência com prazo inferior a 15 dias não serão autorizadas, não havendo valor de reembolso. 

CLÁSULA DECIMA PRIMEIRA: DO DIREITO DE IMAGENS 

 O Contratante autoriza de forma ampla, geral e irrestrita, a veiculação de sua imagem em qualquer meio de 
comunicação e redes social como meio de anuncio da instituição, no que diz respeito ao "marketing" da Contratada, 
não sendo devida, qualquer forma de remuneração, indenização, ou ônus, decorrente da mesma. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

O aluno é o único responsável por comunicar que sofre de algum problema de saúde, lembrando que existem 
alguns esforços físicos que serão realizados durante o curso. Caso o aluno tenha algum problema de saúde que 
venha comprometer a sua integridade, deverá informar no campo  mensagem na página de  no site. 

 

 



CLÁUSURA DECIMA TERCEIRA:  DA VALIDAÇÃO DO CONTRATO 

 O presente contrato se torna válido a partir da data de confirmação do pagamento do curso 
pelo Contratante. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: DA COMARCA 

 Fica eleito o foro de Campinas - SP, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.  

 

 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, 

 

 

. 

_______________________________                                                                                                                                                 
CONTRATANTE 

Grupo Samech Treinamentos e Serviços.                                      
CNPJ: 12.406.961/0001-80 
 

 

 

 

 


