
Treinamento autorizado ABENDI: ACESSO POR CORDA  (  )Nível 1    (  )Nível 2    (  )Nível 3  Cód.ABENDI_________________

Envio de documentos para a ABENDI: Data _____________  Responsável__________

Treinamento data:_________________________ exame ABENDI data:__________________

Profissão:__________________________

5 - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

3 - TERMO DE COMPROMISSO

Outros:______________________________________________________________________

* Comprovante de Escolaridade:  (   )5º ano Fundamental    (   )Ens.Fundamental Completo   (   )Ens.Médio Completo

 Fui informado(a) sobre a avaliação dos meus documentos solicitados para a formalização da inscrição; 

4 - FÓRUM 

Fica eleito o Fórum de Curitiba/PR para discussões jurídicas.

2 - DOCUMENTOS SOLICITADOS

(   )RG                                     (   )CPF                                      (   )Comprov. Endereço                   (   )Foto 3x4                                            

E-mail:____________________________________________________________________________________________________

Declaro para os devidos fins, e a quem possa interessar, que:                      

 Sou capaz decontrolar o estresse do trabalho em condições adversas;

 Declaro ter lido a Norma ABNT NBR 15475, e estou ciente de todos os riscos envolvidos. 

 Estou ciente e participarei espontaneamente das atividades práticas necessárias no treinamento que escolhi, sou ciente dos riscos 

envolvidos; 

 Sou ciente de que a atividade é exaustiva fisicamente, sinto-me apto e em condições de realizá-las;

  Me responsabilizo por estar no local do treinamento, na data e hora marcada;

  Declaro ter lido e estar de acordo com a NGA - Normas Gerais de Segurança ao Aluno, da CERRO ENGENHARIA;

Assinatura: ____________________________________________________

____________________ , _______ de ___________________de_________

 Tenho ciencia de que devo apresentar atestado médico de saúde considerada APTO para tal exercício;

 Declaro ter lido e estar de acordo com a IPT - Instruções ao Participante de treinamento, da CERRO ENGENHARIA;

 Estou ciente de que somente a inscrição ou participação do treinamento não implica na minha aprovação;

1 - CANDIDATO

Pré validação da inscrição CERRO: Data _______________  Responsável__________

Apresentação de documentos: (  )completo em _____________________________________ Responsável__________

Validação da inscrição ABENDI: Data _________  Obs___________________________________________________________

USO EXCLUSIVO DA CERRO

Aprovado: (    )Sim    SNQC_________________________  (    ) Não                         Reexame:____________________________

Declaro que todas as informações contidas nesta ficha são verdadeiras e de minha total responsabilidade, bem como dos documentos que

entreguei, sendo de minha única responsabilidade qualquer consequência sobre os mesmos. 

  Declaro ter lido e estar de acordo com os documentos ABENDI: NA-006, IT-166, IT-181, FM-180, FM-191, FM-192;

Treinamento pretendido: ACESSO POR CORDA  (  )Nível 1    (  )Nível 2    (  )Nível 3

 Asseguro que possuo boa condição física;

 Sou capaz de realizar atividades que exigem agilidade e coordenação;

Telefone Celular: (   )____________________________________________  Fixo: (   )___________________________________ 

Nome Completo:___________________________________________________________________________________________

Empresa:___________________________________________________

RG: _____________________________CPF:______________________________  Escolaridade:___________________________       

Em caso de emergência contactar com: (    )____________________________________________________________________

(   )ASO                                   (   )DRAPC  ou Atestado de Atividade Contínua                          (   )Primeiros Socorros                                      

* Formulários ABENDI:  (   )FM 180             (   )FM 191           (   )FM 192 

Ficha de Inscrição e Situação
Sistema ABENDI

Código: FIS 
Data do documento: 24/03/2017 
Revisão: 01         em: 07/06/2017 


