CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Em que são partes, MA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado com Sede situada na Rua Desembargador Onofre Mendes Júnior, 13 Sala 11 - Bairro Rio Branco – CEP 31535-510 - Belo Horizonte – MG.
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.827.450/0001-00, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, e a pessoa física, qualificada no contrato de adesão de prestação de
serviço, doravante designada simplesmente ALUNO ou CONTRATANTE.
É celebrado o presente CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições seguintes.
Leia com atenção:
I – Constitui objeto deste contrato o Curso NR10ONLINE regido pelo site
www.cursonr10.net e ministrado pela CONTRATADA.
II – Para fazer o curso o ALUNO deverá cadastrar-se no site e efetuar o pagamento via
boleto bancário emitido após envio do formulário específico.
III – Ao pagar o valor do curso o ALUNO tem direito ao curso completo, incluindo o
certificado que será enviado pelos correios após aprovação nos testes de conhecimento.
Não há nenhum tipo de mensalidade a ser paga.
IV - A apostila estará disponível gratuitamente no site www.nr10online.com.br e pode ser
baixada a qualquer momento. O ALUNO poderá fazer o curso sem compromisso com
horários, desde que cumpra a carga de 40 horas. Decorrido o prazo de 96 horas a partir da
constatação do pagamento, a prova será disponibilizada por um período de 72 horas. Caso
o ALUNO não consiga realizar a prova dentro do prazo estipulado, deverá entrar em contato
com a equipe de suporte a fim de solicitar uma nova prova. Esta solicitação deverá ser
procedida no prazo máximo de seis meses. A prova só será disponibilizada com a
confirmação do pagamento.
V - Será considerado aprovado o ALUNO que obtiver 70% de aproveitamento na avaliação.
Caso tenha aproveitamento inferior ao índice estabelecido, o aluno terá mais 2
oportunidades de realizar a prova, sendo uma 24 horas após a realização da primeira e a
outra 48 horas após a segunda. O conteúdo dos testes estará sempre em conformidade
com o material disponibilizado. Caso o aluno tiver alguma dúvida poderá entrar em contato
com os consultores da NR10ONLINE para esclarecê-las. Se ocorrer reprovação nas três
oportunidades de teste, o ALUNO deverá repetir o programa em seu estágio inicial ficando
isento apenas de novo pagamento.
Deveres do ALUNO:
I - Contatar a administração do Site pelo e-mail contato@maconsultoria.com para o
esclarecimento de quaisquer dúvidas ou saneamento de eventualidades.

II - Guardar o comprovante de pagamento do curso, pois caso qualquer contratempo ocorra,
ele é a garantia de acesso ao curso pago.
III - Informar os dados de cadastro corretamente, principalmente sobre o Endereço, já que
os certificados de conclusão dos cursos serão enviados ao endereço informado.
IV – Assimilar com responsabilidade e integridade as informações do material didático.
Deveres da Equipe NR10ONLINE:
I - Manter o bom funcionamento do curso respondendo todas as dúvidas dos alunos.
II - Dar condições técnicas e pedagógicas para o bom funcionamento do curso.
III - Manter o andamento do curso seguindo a sua programação.
IV - Fornecer as apostilas do curso.
V - Fornecer aos alunos aprovados um certificado de conclusão do curso, enviado pelos
correios para o endereço informado no cadastro.
Política de Privacidade
Nossa política de privacidade garante que quaisquer informações relativas aos usuários
não serão fornecidas, publicadas ou comercializadas. Todos os dados de cadastro são
armazenados em um banco de dados protegido e sigiloso.
Disposições finais:
I - Após a conclusão do curso cabe ao aluno a responsabilidade de armazenamento do
material recebido, ficando a critério do aluno imprimir ou não as apostilas.
II - A nota fiscal será enviada por sedex junto com a certificação do curso.
A nota poderá ser emitida também em nome de Empresa (Pessoa Jurídica). Para isso basta
informar os dados da empresa por email: Razão Social, CNPJ e Endereço.
Atenção: Casos omissos nesse contrato serão avaliados pela Equipe da M A Consultoria e
Treinamentos.

