INSCRIÇÕES OFICINAS 2020
INSTRUÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site.
1) Inscrições: Acesse o formulário disponível em Ficha de Inscrição On-line disponível na
página de cada oficina, preencha o formulário com os dados pessoais/institucionais e
escolha a forma de participação.
2) Taxa de Inscrição: Consulte os valores das Taxas de Inscrição de acordo com a
Forma de Participação e Categoria de Participante selecionadas:
•

Parceiros e Comunidade GV: patrocinadores, apoiadores e ex-alunos

•

Participantes (Geral) – Público Externo

3) Forma de pagamento
•

Boleto à vista, com vencimento para 03 (três) dias após a emissão. Se o
pagamento

não

ocorrer

até

a

data

de

vencimento,

a

inscrição

será

automaticamente cancelada.
•

Cartão de Crédito (Visa/Mastercard) em até 2X vezes.

4) Recibo
Após o pagamento da taxa de inscrição solicite o recibo por e-mail para gvsaude@fgv.br.
Atenção: Os recibos apenas poderão ser emitidos após a confirmação de
pagamento.
5) Pacotes de inscrições
As inscrições de grupos devem ser realizadas pelo site, desconsiderando o boleto gerado
automaticamente pelo sistema. Após realizadas todas as inscrições, enviar e-mail
para gvsaude@fgv.br informando o nome e CPF dos inscritos e os dados cadastrais da
instituição (CNPJ, razão social, endereço completo, inscrição estadual e inscrição
municipal) para emissão de boleto único.

6) Política de Desconto:
De 05 a 10 inscrições: 05%
De 11 a 20 inscrições: 08%
7) Desistência e Reembolso
•

Desistência:

Não será possível o Reembolso da Taxa de Inscrição ou parte do valor, após a
realização do evento.
•

Reembolso

a. Reembolso integral (100%): se solicitado em até 05 dias corridos após a data da
inscrição.
b. Parcial (70%): se solicitado de 06 a 15 dias corridos antes da data da Oficina.
c. Para solicitar o reembolso preencher o formulário (clique aqui) e enviar para:
GVsaúde - Avenida Nove de julho, 2029 – 11º andar | CEP 01313-902 -São
Paulo/SP
d. O prazo de reembolso é de até 60 dias, após o recebimento do formulário original
assinado.
e. Pagamento parcelado no cartão de crédito, será reembolsado conforme o
recebimento de cada parcela.

Informações: + 55 11 3799-7717 ou fgvsaude@fgv.br

