REQUERIMENTO DE MATRÍCULA E ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CPSE) 2018
REQUERENTE/REPRESENTANTE LEGAL:
RG. nº:

Expedidor:

CPF/MF:

Residente na:
Bairro:

CEP:

Tel.: Res.:

Com.:

Cidade:

UF :

Celular:

E-mail:
REPRESENTANTE LEGAL do(a) aluno(a)
Matricula nº:

Natural de:

UF:

Data de nascimento:

Filho(a) de:
e de:
REQUERIDA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLEGIO E CURSO MASTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 34.464.211/0001-95, com sede na Av. Fernando Correa da Costa, 255, bairro Areão, Cuiabá/MT.
Exmo. Sr. Diretor, eu, abaixo assinado(a), venho requerer a matrícula do(a) referido(a) aluno(a) para o Ano Letivo de 2018 no
(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a ser cursado na UNIDADE XXXXXXXXXXXXXXXXX.
e, na condição de REQUERENTE no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, DECLARO que:
1. Li e aceito todas as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, protocolado sob o nº XXXXXX e registrado
no Cartório de Registros de Títulos e Documentos desta Comarca, sob o nº XXXXXX, o qual encontra-se disponível no
endereço eletrônico da REQUERIDA (www.colegiomaster.com.br), ao qual neste ato estou ADERINDO e tenho-no como
celebrado se for deferido o presente requerimento pela direção da REQUERIDA;
2. Conheço as normas regimentais do estabelecimento de ensino e, em caso de renovação de matrícula, havendo qualquer
pendência financeira, nos termos do art. 5º e §1º do art. 6º da Lei 9.870/99, a matrícula será INDEFERIDA;
3. Reconheço a obrigação de apresentar à Secretaria Escolar todos os documentos necessários à matrícula, de acordo com a
Legislação em vigor, sob pena de indeferimento da matrícula e cancelamento do CPSE;
4. Tenho ciência que, pelos serviços educacionais a serem prestados, pagarei à REQUERIDA uma anuidade prevista na Cláusula
5ª do CPSE, no valor de R$XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a qual deverá ser quitada em até 12 parcelas, de R$
XXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme TABELA DE ANUIDADE ESCOLAR 2018, disponível no site
www.colegiomaster.com.br.
5. Aceito o material didático adotado, sendo que o conjunto de materiais do(s) Sistema(s) de Ensino conveniado(s) é(são) de
uso obrigatório em todas as atividades curriculares em que são exigidos, o que desde já expressa sua anuência, devendo ser
adquiridos diretamente pelo(a) REQUERENTE.
6. Tenho o conhecimento de que o presente contrato tem duração no ano letivo de 2018 e poderá ser rescindido nas hipóteses
descritas na Cláusula 8ª do CPSE;
7. Tenho ciência que é de responsabilidade do(a) próprio(a) Beneficiário(a) a guarda de seus objetos escolares e pessoais, não
cabendo a REQUERIDA a obrigação de quaisquer reparações em caso de extravio ou furto;
8. Sei que é de responsabilidade do REQUERENTE o ressarcimento de todo e qualquer dano causado ao patrimônio da
REQUERIDA por ato praticado pelo(a) Beneficiário(a), desde que devidamente comprovado que foi o(a) mesmo(a) quem o
praticou;
9. Autorizo a REQUERIDA, da forma descrita na cláusula 12.4ª do CPSE, a utilizar da imagem e voz do BENEFICIÁRIO(A) para os
fins exclusivos de divulgação da escola e suas atividades;
10. O presente Requerimento terá validade de 03 (três) dias úteis após sua data de emissão, devendo ser entrega à REQUERIDA
neste prazo sob pena de anulação do pedido de adesão.
12. Para dirimir questões oriundas do CPSE, as partes elegem o foro da cidade de Cuiabá/MT, excluindo-se qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Cuiabá, XX de outubro de XXXX.

Reservado à Direção:

__________________________________________
REQUERENTE

Conferido por: ...................................................
Observações:

