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Formulário de indicação para programa aperfeiçoamento 

Eu, ___________________________________________como principal responsável legal da 

empresa/instituição denominada ________________________________________, inscrita 

sob o CNPJ número ______________________________________ , venho por meio desta, 

indicar a inscrição do (s) seguinte (s) funcionário (s) para participar do curso na modalidade 

extensão denominado AUDITORIA, GESTÃO E ACREDITAÇÃO EM SAÚDE (edição 1, ano 

2016), conforme indicado nas condições abaixo: 

GRATUIDADE (vaga gratuita para instituições em dia com as Contribuições Fehosul) 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 

CONDIÇÃO 50% (desconto de R$ 900,00 por colaborador, para até 4 colaboradores) 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 

* PAGAMENTO: Indique quem será o responsável pelo pagamento (na condição 50%)? 

(      ) Empresa  

(      ) Colaborador  

(      ) Outra. Informe:  
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Nome: ____________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 

* PAGAMENTO: Indique quem será o responsável pelo pagamento (na condição 50%)? 

(      ) Empresa  

(      ) Colaborador  

(      ) Outra. Informe:  

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 

* PAGAMENTO: Indique quem será o responsável pelo pagamento (na condição 50%)? 

(      ) Empresa  

(      ) Colaborador  

(      ) Outra. Informe:  

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 

* PAGAMENTO: Indique quem será o responsável pelo pagamento (na condição 50%)? 

(      ) Empresa  

(      ) Colaborador  

(      ) Outra. Informe:  
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INSTRUÇÕES:  

1) Anexar a este documento, comprovação de que o (s) colaborador (es) faz (em) parte 

do quadro de funcionários da empresa - cópia da carteira de trabalho, onde apareça 

nome do funcionário, número da carteira e dados da empresa.  

2) Enviar este formulário de indicação e os demais documentos solicitados para 

kely@fasaude.com.br, aos cuidados de Kely, Relacionamento Fasaúde.  

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura (responsável legal da empresa/instituição) 

Data _______ / _______ / 2016 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: O número mínimo de inscritos para início da turma é de 20 alunos. A 

Fehosul/Fasaúde se resguarda o direito de postergar a data de abertura do curso até que este 

contingente mínimo seja atingido. As condições GRATUIDADE e 50% são destinadas somente às empresas 

devidamente cadastradas e em dia com as Contribuições devidas do Sistema Fehosul. 

Espaço reservado ao Setor Financeiro da Fehosul 

Empresa em dia (   ) / Com pendência (   ):  

NOME/ASSINATURA RESPONSÁVEL FINANCEIRO FEHOSUL:  

DATA:  

mailto:kely@fasaude.com.br

