FICHA DE MATRÍCULA
Nova
Renovação
Inclusão
Beneficiário
Não beneficiário
Nome da empresa:
Consultor responsável:

ATENÇÃO:

NO da matrícula:
Matrícula
Lazer (acesso ao parque aquático)

Todos os campos deverão ser preenchidos de forma legível, se possível em letra de forma.
Não será possível emitir a carteirinha caso a ficha seja encaminhada com campos incompletos.

DADOS PESSOAIS
Nome completo:
Data de nascimento:
Estado civil:

Sexo:

Solteiro

Casado

CPF:

Masculino

Divorciado

RG:

Feminino

Viúvo

Emissor:

Pai:

Data da emissão:

Mãe:

Escolaridade:
Analfabeto

Sem escolaridade

Médio incompleto

Fundamental incompleto

Médio completo

Superior incompleto

Fundamental completo
Superior completo

Última série cursada ou em curso:
Naturalidade:

Nacionalidade:

Endereço:
NO:

Complemento:

Estado:

Município:

CEP:

Bairro:
Reside neste endereço desde:

E-mail:
Tel. residencial:

Telefone comercial:

Renda individual:

Celular:

Renda familiar:

Cargo:

Data de admissão na empresa:

Carteira de Trabalho nO:

Série:

Razão social:

PIS/PASEP:
CNPJ:

Atividades preferenciais:
Esporte e lazer
Educação

Hospedagem
Saúde

Viagens

Cultura

Autorizo o envio de informações sobre o Sesc por meio eletrônico e/ou impresso.

Observações
importantes:

A desistência da matrícula ora efetuada implicará a perda de 20% do valor total pago, bem como do percentual proporcional relativo ao período
de uso dos serviços contratados. Declaro, para os devidos fins, estar ciente e de acordo que o Sesc em Minas Gerais não se responsabiliza por:
• qualquer lesão ou dano sofrido em consequência do uso, por mim e meus eventuais dependentes, das instalações esportivas e recreativas;
• qualquer perda de valores ou pertences;
• possíveis danos que porventura possam ocorrer aos veículos estacionados em suas dependências.
Declaro ainda estar ciente que o parque aquático do Sesc Venda Nova está fechado por tempo indeterminado.
Consulte o Regulamento Interno completo das unidades no site sescmg.com.br.

DEPENDENTE 1
Nome completo:
Data de nascimento:
CPF:

Sexo:
RG:

M

F

Emissor:

Pai:

Estado civil:
Data da emissão:

Mãe:

Escolaridade:

Naturalidade:

Grau de parentesco:

Endereço:
NO:

Complemento:

Bairro:

Estado:

Município:

CEP:

E-mail:

Celular:

Renda individual:

DEPENDENTE 2
Nome completo:
Data de nascimento:
CPF:

Sexo:
RG:

M

F

Emissor:

Pai:

Estado civil:
Data da emissão:

Mãe:

Escolaridade:

Naturalidade:

Grau de parentesco:

Endereço:
NO:

Complemento:

Bairro:

Estado:

Município:

CEP:

E-mail:

Celular:

Renda individual:

DEPENDENTE 3
Nome completo:
Data de nascimento:
CPF:

Sexo:
RG:

M

F

Emissor:

Pai:

Estado civil:
Data da emissão:

Mãe:

Escolaridade:

Naturalidade:

Grau de parentesco:

Endereço:
NO:

Complemento:

Bairro:

Estado:

Município:

CEP:

E-mail:

Celular:

Renda individual:

Estou ciente que as atividades desenvolvidas pelo Sesc estão sujeitas a registro fotográfico e/ou audiovisual e AUTORIZO, de forma gratuita, o uso de minha
imagem, meu nome e minha voz, em campanhas institucionais de divulgação do Sesc em quaisquer meios de comunicação existentes (rádio, TV, redes
sociais, materiais impressos, etc.) ou que venham a existir.

Local:

Data:

Assinatura do responsável
Carimbo - CNPJ da empresa

Assinatura do representante da empresa, quando aplicável

