TERMOS DE SERVIÇO

O

Prof.

Flávio

Nunes

oferece

aos

seus

alunos,

no

site

www.econcursando.com.br, um curso de Simulados de questões de Segurança
e Saúde no Trabalho.
Os simulados são importantes para que o aluno aprimore o
conhecimento adquirido durante os seus estudos, servindo de aferição e
avaliação da aprendizagem,
A proposta do curso de simulados é dar um acompanhamento mais
personalizado aos alunos, por meio da realização de questões de
concursos e questões inéditas e/ou adaptadas elaboradas pelo professor
Flávio Nunes, treinando-os em condições próximas às reais.

DO OBJETO
Cláusula 1ª. O simulado é um curso composto de 4 provas com 20 questões
cada uma. As questões são de provas de concursos realizados por diferentes
bancas organizadoras e inéditas formuladas pelo Prof. Flávio Nunes.
Cláusula 2ª. As questões são de múltipla escolha, em regra, com 5 alternativas
(“a”, “b”, “c”, “d” e “e”) cada uma. O que dá em média um total de 100
alternativas por prova.
Cláusula 3ª. Os simulados e os respectivos gabaritos serão disponibilizados na
área restrita do aluno no site www.econcursando.com.br . É proibida a
distribuição do simulado, seja impresso ou disponibilizado por meio digital.
Cláusula 4ª. Serão disponibilizados em vídeos-aulas os comentários/respostas
do professor Flávio Nunes das questões dos simulados, no dia 01/05/2014.
Cláusula 5ª. O aluno matriculado terá direito a acessar as vídeos-aulas por até
3 (três) vezes no período de dois meses.

DO INVESTIMENTO
Cláusula 6ª. O investimento para ter acesso ao curso com as 4 provas e às
vídeos-aulas com comentários dos itens de todas as questões será de R$
120,00 e para aqueles que já são alunos do prof. Flávio Nunes - no
econcursando - haverá um desconto de 50%, ficando o curso no valor de R$
60,00. O valor pode ser pago de acordo com as regras do pagseguro.
Cláusula 7ª. O pagamento será efetuado por meio do pagseguro, não sendo
necessário o envio de comprovante. A confirmação do pagamento enviada pelo
pagseguro será o comprovante de matrícula do aluno.
Cláusula 8ª. O aluno poderá efetuar o pagamento de sua matrícula utilizando
quaisquer dos meios de pagamento oferecidos pelo pagseguro, sendo possível
inclusive parcelar o pagamento no cartão de crédito, observando-se, neste
caso, as regras estabelecidas pelo pagseguro. O econcursando não se
responsabiliza pela incidência de juros decorrente do pagamento parcelado do
valor referente à matrícula.

DA MATRÍCULA
Cláusula 9ª. A matrícula do aluno deverá ser efetuada no site do Prof. Flávio
Nunes (www.econcursando.com.br). Para a efetivação da matrícula, o aluno
deverá preencher inicialmente o seu cadastro no site e ler atentamente esse
Termo de Serviço. Após então, concordando com o Termo, poderá efetuar a
sua matricula.

DA DESISTÊNCIA
Cláusula 10ª. Não haverá devolução de valores em caso de desistência do
aluno, após o início do curso, que se dará com a disponibilização do material
ao aluno no site www.econcursando.com.br.

DAS NORMAS GERAIS
Cláusula 11ª. Quaisquer pontos eventualmente omissos no presente TERMO
DE SERVIÇO deverão ser objeto de esclarecimento entre as partes, de comum
acordo.
Cláusula 12ª. Fica eleito o foro da comarca da cidade de Salvador/BA, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
as questões oriundas da interpretação e execução do presente TERMO DE
SERVIÇO.

