
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGA PARA MATRÍCULA – ANO LETIVO 2022 
 
 
À Escola Presbiteriana de Cuiabá 
 
 
Senhor Diretor, 
 

Eu                                                     

Residente e domiciliado à Nº:                                                            
 

Complemento:  
 

CPF:  
 

Telefones:  
 
 
Venho à presença de V.Sª requerer a reserva de vaga para esse estabelecimento de 
ensino para o ano letivo de 2022, conforme abaixo especificado: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO: 
 

Nome:  
 

Data de Nascimento:  
 

Nome do Pai:                                                                                                                    
 

Nome da Mãe:  
 

IDENTIFICAÇÃO DA TURMA E PERÍODO ESCOLAR: 

 

Turma (ano) a cursar em 2022:  

 

Turno/Período:  

 
Declaro que tomo conhecimento das condições em que esta reserva é feita e com 
elas manifesto minha concordância: 
 

 
1. Pago neste ato a importância de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta Reais) a 

título de reserva de vaga; 
 

2. Declaro que é de livre e espontânea vontade que faço esta reserva e que tenho 
plena ciência que em caso de minha desistência da vaga não haverá devolução 



do valor pago pois equivale aos custos das atividades realizadas pela escola no 
processo de reserva da respectiva vaga; 

 
3. Este valor será levado a meu crédito e compensado no valor da primeira parcela 

da anuidade fixada para o ano de 2022. 
 

4. O contrato de prestação de serviço será elaborado nos termos e condições 
estabelecidos pela Escola, respeitada a legislação no ato da assinatura do 
contrato, cuja minuta tive acesso via o site www.epcba.com.br.  

 
5. O contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pelo 

responsável do aluno beneficiário, somente será encaminhado para efetivação 
da matrícula, se acompanhado com o visto da tesouraria da Instituição de Ensino, 
atestando a regularidade dos débitos eventualmente existentes e o pagamento 
da primeira parcela da anuidade e aquisição dos Materiais didáticos e 
Paradidáticos. 

 
6. O prazo para efetivação da matrícula será de até dia 11 de janeiro de 2022. 
 
7. A escola não se responsabiliza pela vaga do aluno que não efetuar a matrícula no 

prazo acima determinado. 
 
8. A presente reserva de vaga não representa nem o contrato de prestação de 

serviços, nem a efetivação da matrícula. 
 
9. Na hipótese do não pagamento do valor constante do item 1 este requerimento 

fica sem efeito. 
 

10. Os dados pessoais informados no presente formulário serão utilizados pela Escola 
com a finalidade única e exclusiva de reserva de vaga para matrícula no ano 
letivo 2022. 
 

11. Somente terão acesso a estas informações aqueles profissionais responsáveis por 
atuar junto ao procedimento indicado e, caso seja necessário o 
compartilhamento destes dados, buscar-se-á autorização específica. 
 

12. Caso, no curso do procedimento, haja a coleta de mais algum dado pessoal do 
menor ou do pai, mãe ou responsável legal do menor, será obrigatório o seu 
consentimento livre, informado e inequívoco; e 
 

13. Ao fim do procedimento, no caso de não contratada a prestação do serviço 
educacional, os dados supra informados serão descartados em definitivo. 
 

Gentiliza marcar com um X: 
 

(☐) “Sou pai, mãe ou responsável legal pelo menor acima identificado e manifesto 
consentimento livre, informado e inequívoco ao presente tratamento dos dados pessoais 
acima indicados”. 
 

(☐)“Estou ciente de que posso entrar em contato com a Escola por meio do telefone 65 
3623 0889, para as seguintes hipóteses legais (art. 18, da LGPD): Confirmação da 
existência de tratamento; Acesso aos dados; Correção de dados incompletos, inexatos 
ou desatualizados; Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; Portabilidade dos 
dados a outro fornecedor de serviço ou produto; Eliminação dos dados pessoais tratados 
com o consentimento do titular; Informação das entidades públicas e privadas com as 

http://www.epcba.com.br/


quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; Informação sobre a 
possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e 
Revogação do consentimento. 
 

(☐) “Aceito que os dados pessoais coletados por meio do presente formulário já estejam 
na minuta do contrato de prestação de serviço educacional, a ser assinado, caso haja 
seguimento a partir da presente solicitação de reserva de matrícula”. 

 
 
 
 

Cuiabá- MT, /  / . 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
Assinatura do Requerente. 
 
 


