CONGREGAÇÃO AGOSTINIANA MISSIONÁRIA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO
COLÉGIO CRISTO REI – SÃO PAULO/SP
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA PARA SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROCESSO Nº 001/2021
1) QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

COLÉGIO CRISTO REI
CNPJ: 60.978.947/0002-84
I.E. N.º: ISENTO
ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 658/740–VILA MARIANA–SÃO PAULO – SP
CIDADE: SÃO PAULO
ESTADO: SP
CEP: 04014-002
MANTENEDORA: CONGREGAÇÃO AGOSTINIANA MISSIONÁRIA DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO
CNPJ: 60.978.947/0001-01
O(A) responsável pelo(a) aluno(a), cujos dados pessoais são transcritos a seguir, vem, pelo presente, requerer a este
Colégio, a matrícula do referido candidato(a) para o ano letivo de 2021, firmando, inclusive, se atendido os
requisitos para tanto, o contrato que a seguir faz parte integrante deste processo nº 001/2021.
2) DADOS DO CANDIDATO:
Nome completo:
Nome Social:
RG:
CPF:
Data de Nascimento:
Naturalidade (Município/UF):
Gênero:
*Cor/Raça: ( )Amarela ( )Branca ( )Parda ( )Negra ( )Indígena
Nome completo da mãe (sem abreviatura):
Curso:
Série/Ano:
Turno:
Data de ingresso na Unidade:
E-mail:
Telefone Celular:
Curso anterior do (a) Candidato(a):
Necessidades educacionais especiais:
Convênio Médico:
Colégio anterior do(a) Candidato(a):
*O preenchimento dos dados completos do beneficiário é obrigatório, nos termos da Portaria n. 156-INEP, de 20 de
Outubro de 2004, para realização do Censo Escolar.
3) QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE (Responsável Financeiro):
Nome completo:
Estado civil: ( )Casado ( )Solteiro ( )Separado/Divorciado - Neste caso quem possui a guarda da
criança/adolescente:
Data de Nascimento:
RG:
UF:
CPF:
Grau de parentesco com o aluno(a):
End. residencial completo:
Bairro:
CEP:
Telefone Residencial:
Endereço comercial completo:
Bairro:
CEP:
Telefone Comercial:
E-mail:
Telefone Celular:
4) QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO:
Nome completo:
Grau de Parentesco com o aluno(a):
Data de Nascimento:
RG:
UF:
CPF:
Bairro:
CEP:
Telefone Residencial:
Endereço comercial completo:
E-mail:
Telefone Celular:

5) Desde já, fica claro e conhecido pelo REQUERENTE, que o DEFERIMENTO da matrícula é um ato da
Direção do Colégio, condicionada às normas do regimento interno, à existência de vaga, condições de
habilitação e capacitação do(a) candidato(a), documentação escolar e civil completa, condições gerais de
crédito, bem como a inexistência de débitos vencidos junto a este Colégio.
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6) Diante da existência de uma das situações descritas no item 05, o REQUERIDO indeferirá a matrícula
do(a) candidato(a).
7) Tendo havido o pagamento de valores correspondentes à primeira parcela da anuidade escolar, o
REQUERIDO devolverá o montante ao REQUERENTE, juntamente com a notificação de indeferimento.
8) As partes reconhecem como válidas as mensagens eletrônicas trocadas em canais institucionais, como
e-mails e mensagens de celular, informações disponibilizadas no portal educacional (site), bem como e
demais comunicações eletrônicas, admitindo, desde já, que tais comunicações constituirão evidência e
prova legal em âmbito judicial, devendo ser preservadas em seu formato original para tais fins.
9) O REQUERENTE, pelo presente instrumento, autoriza o REQUERIDO, por prazo indeterminado, sem
direito a qualquer indenização material ou moral, a capturar imagens do(a) candidato(a), por si ou por
meio de terceiros, bem como divulgar o nome, a referida imagem e o som do aluno(a), em publicações, em
filmes, em dados históricos e de memória e em publicidade, seja pela via impressa, televisiva, radiofônica
ou eletrônica, desde que relacionado ao âmbito escolar, com propósitos institucionais, educativos, sociais
ou culturais, incluindo sites, outdoors, folders, revistas escolares, mídias sociais e outras formas de
divulgação.
( ) SIM
( ) NÃO
10) O REQUERENTE (Responsável Financeiro) e o RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO declaram, desde já,
concordarem com a prestação de serviços ora requerida, em conformidade com as cláusulas e condições
estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
11) O REQUERENTE e o responsável pedagógico estão cientificados que os dados pessoais e sensíveis
fornecidos nos itens 02, 03 e 04, do presente requerimento, são requisitos essenciais para a contratação
dos serviços educacional do ano letivo de 2021. Estão formalmente cientificados, ainda, que o
fornecimento dos dados se faz necessário para o exercício regular da atividade do REQUERIDO, a
segurança do aluno beneficiário e/ou o vinculo jurídico entre as partes, ficando o REQUERIDO
expressamente autorizado pelo REQUERENTE e o responsável pedagógico (titulares dos dados), a coletar,
armazenar, processar e tratar os dados próprios e do(a) candidato(a). O REQUERIDO compromete-se a
coletar, armazenar, processar e tratar os dados com confidencialidade e a na forma da lei, limitando o
eventual compartilhamento aos casos em que houver objetivos educacionais, implicar na manutenção da
segurança do(a) candidato(a) ou for necessário para a comunicação do REQUERIDO com o REQUERENTE
e/ou responsável pedagógico, caso em que autorizações específicas serão formalizadas por intermédio de
instrumento denominado “TERMO DE AUTORIZAÇÃO”, próprio e especificado, que farão parte integrante
do contrato de prestação de serviços educacionais do ano de 2021.
12) Com a assinatura do presente requerimento, o REQUERENTE e o responsável pedagógico outorgam-se
mutuamente poderes ilimitados de representação sobre a vida acadêmica do(a) candidato(a), bem como
os poderes para assinar os termos de autorização específicos para o compartilhamento de dados pessoais,
sensíveis e anônimos, que se fizerem necessários no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, nos
moldes constantes no item 11.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, ___ de ______________ de 20____
______________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO
______________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO
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