CURSOS DO PACOTE
BANCO DO BRASIL – Escriturário
COACHING PARA CONCURSOS
FHGV – Técnico em Enfermagem
FHGV – Disciplinas Comuns Nível Técnico e Superior
IGP RS – Disciplinas Comuns Nível Superior
MPRS – Resolução de Questões Estratégicas – SD
MPRS Santo Remédio – SD

POLÍCIA CIVIL/RS – Agente e Escrivão
POLÍCIA FEDERAL – Agente
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – Policial Rodoviário
PREFEITURA DE SÃO LEOPOLDO – Guarda Municipal
SUSEPE – Agente Penitenciário
SUSEPE – Agente penitenciário Administrativo
TJ / RS – Técnico Judiciário

VALOR PROMOCIONAL POR TEMPO LIMITADO

INVESTIMENTO
R$ 1.100,00

Em até 10x de R$ 110,00 no cheque ou em até 12x de R$ 110,45*

PAGSEGURO

O valor da sua compra poderá ser pago: à
vista ou parcelado com cartão de crédito,
ou em uma parcela com boleto bancário.
Após você efetuar o seu pagamento,
somos informados em até 3 dias úteis pela
Administradora (Pagseguro) que seu
pagamento foi efetuado.

CHEQUE

No pagamento com cheque, o valor poderá ser parcelado em até
10 vezes, devendo o 1º cheque ser pós-datado para 15 dias após a
data da compra e demais para 30 dias e assim sucessivamente à
data do 1º cheque.
Obs.: Em caso de pagamentos com cheque(s) sua confirmação de
pagamento se dará em até 2dias úteis após recebermos o sedex
com a documentação necessária.

OBSERVAÇÕES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Este curso inclui material de acompanhamento que estará disponível para download, no todo ou à medida que os professores repassarem ao curso.
Dentro do período de exibição, cada videoaula poderá ser acessada ILIMITADAMENTE.
O acesso ao simulado on-line será liberado 15 dias após sua matricula e ficará disponível até 10 dias consecutivos e posteriores à data de encerramento
de sua assinatura.
O planejamento do cronograma de disponibilização das videoaulas, material didático, designação de professores, ou seja, tudo que se refere ao
planejamento da prestação do serviço de ensino é de inteira e exclusiva responsabilidade do CPC on-line.
Poderá ocorrer de dois ou mais professores dividirem uma mesma disciplina.
O conteúdo programático será abordado na forma de teoria e exercícios.
Independentemente de sua forma de pagamento, sua matrícula somente será confirmada após o CPC receber a confirmação do seu pagamento. A
liberação do acesso aos cursos do pacote se dará em até 2 dias úteis, após o recebimento da confirmação de pagamento.
Período de vigência do CPC ASSINATURAS é conforme o período contratado (365 dias).
À medida que alguns cursos forem sendo encerrados, por suas provas terem sido realizadas, outros cursos serão disponibilizados para serem acessados
pelo aluno conforme seu período de assinatura e em até 10 dias do lançamento do curso, exceto cursos direcionados a Auditor e Analista da Receita
Federal do Brasil e Auditor Fiscal Ministério do Trabalho e Emprego.
Os cursos que compõem as ASSINATURAS não têm acesso aos fóruns tira-dúvidas.
Os cursos que compõem este pacote estão com sua gravações em andamento. Suas aulas vem sendo gravadas e disponibilizadas gradativamente.
* Parcelamento via PagSeguro. (Cartão de crédito, utilizado para simulação: Mastercard, valor total do parcelamento: R$ 1.325,40).

CPC– CENTRO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS
AV. FARRAPOS, 235 – PORTO ALEGRE-RS – (51) 3212.2425 OU 3225.4075
WWW.CPCCONCURSOS.COM.BR
“Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos” Provérbios 16-3

