Ficha de Inscrição no curso de Formação “Teen CERT”
Escola:___________________________________________________( ) Manhã / ( ) Tarde
Nome Completo:______________________________________________________________
Idade:__________________________ Data de Nascimento:___________________________
Endereço:_______________________________________________ Nº:_________________
Bairro:_____________________________ Município: _______________________UF:______
Escolaridade:________________________ Série:________________ Turma:_____________
CEP:________________Tel./Residencial:__________________Tel./Celular:______________
Tel./Recado:_____________________ E-mail:_____ _________________________________
Eu, ______________________________________________, portador da Cédula de Identidade
nº __________________________ inscrito no CPF/MF sob nº _________________________,
AUTORIZO a participação do (a) aluno (a) _________________________________________ no
curso “Teen CERT”. Este programa é um curso de formação de Equipes Comunitárias de
Resposta à Emergência, projetado para a população adolescente, ministrado pelos voluntários da
CERT Brasil.
1. Este programa consiste em oito unidades que serão ministradas para os alunos participantes.
2. O treinamento CERT irá proporcionar aos alunos conhecimentos sobre a mitigação,
preparação, resposta e recuperação de um desastre tecnológico ou natural.
3. A formação CERT irá ajudar os alunos a construir habilidades e estratégias para a tomada de
decisões e a resolução de problemas e ajudá-los a tomar decisões informadas sobre atividades
de preparação, resposta, recuperação e mitigação em situações de desastre.
4. O curso CERT irá proporcionar aos alunos treinamento prático utilizando simulados e
exercícios realísticos e interativos.
5. Os instrutores que irão ministrar o curso têm recebido treinamento especifico nesta área no
Brasil e no exterior.
Estou ciente que esse projeto visa preparar o jovem para o desempenho da cidadania; não gera
vínculo trabalhista; fica desde agora, isento de quaisquer ônus por possíveis ocorrências e ou
acidentes que envolvam este jovem.
2. Veiculação de imagens e som e voz.
Eu autorizo a CERT Brasil, CNPJ 15.513.325.0001-45, com sede na cidade de Nova Friburgo RJ, a transmitir ou permitir que seja transmitida, a gravar ou que seja gravada, para divulgação, a
qualquer tempo e em qualquer lugar, através de rádio, televisão, internet, cinema, vídeo,
fotografias, e publicações (revistas, folhetos, catálogos etc.), bem como quaisquer outros meios
de comunicação conhecido, todo o seu desempenho, incluindo imagens e som de voz, durante a
execução das ações do curso “Teen CERT”.
Nova Friburgo – RJ, _______de ____________________ de _________.
_________________________________________________
Assinatura do Responsável

