Política de Inscrição do Seminário de Gestão, Projetos e
Liderança do Capítulo PMI Bahia

1. DA RESPONSABILIDADE: as informações prestadas no preenchimento dos dados do
requerimento
de
inscrição
são
de
inteira
responsabilidade
do
interessado/participante. A inscrição que conter erros de informações será
automaticamente cancelada, sem direito a devolução do valor pago.
2. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas através do website do PMI-BA,
www.pmiba.org.br, que está conectado à Plataforma Sympla. As inscrições através do
Site / Sympla estarão disponíveis até o dia 20.08.19. Após esta data as inscrições serão
realizadas somente no local do evento, conforme disponibilidade de vagas.
3. DOS VALORES: Os valores de inscrição serão reajustados em período pré-determinado:
1º LOTE; 2º Lote; e 3º Lote até dia 20.08.19, sem qualquer obrigação de aviso prévio as
pastes interessadas. Inscrições por empenho devem ser tratadas com
secretaria@pmiba.org.br. Os valores praticados para inscrições por empenho de
afiliados, parceiros e não afiliados, são valores sem descontos, preço de balcão,
distintos dos valores das inscrições regulares pela plataforma Sympla até o 3º Lote.
4.

DO PAGAMENTO: O pagamento da inscrição individual deverá ser realizado através da
Plataforma Sympla, seguindo as regras indicadas pelo site. O site do Sympla realizará
inscrições de grupos até 5 pessoas, e a partir de 6 inscrições será necessário enviar email para secretaria@pmiba.org.br. O pagamento para grupos, a partir de 6 pessoas,
será através da emissão de boleto gerado pela própria secretaria do PMI Bahia, o qual
poderá ser pago em qualquer agência bancária ou casa lotérica até a data do
vencimento.

5.

DO RECIBO: Devido a questões de ordem fiscal e jurídica, o recibo no qual é descrito o
objetivo do pagamento e seu respectivo valor, será emitido somente em nome do
participante, automaticamente, pelo sistema de inscrições do evento. Para a inscrição
efetuada durante o evento, o recibo será entregue até o final do evento.

6. DO CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO: O pedido de cancelamento e devolução dos
valores de inscrições pagas deverão observar os critérios abaixo relacionados:
Para inscrições realizadas através da Plataforma Sympla e de Grupo:
a. Até o dia 22/07/2019, haverá devolução integral do valor pago na inscrição.
b. Entre os dias 23/07/2019 e 05/08/2019, haverá devolução de 50% do valor pago na
inscrição.

c. A partir do dia 06/08/2019 não haverá devolução do valor pago da inscrição.
d. Em todos os pedidos de devolução será descontado do valor pago uma taxa de 8%
em cima do mesmo referente a taxa de administração dos serviços de inscrição.
I.

Cancelamento de compras via cartão de crédito:
Se a compra foi realizada com cartão de crédito, o reembolso aparecerá na próxima
fatura do comprador ou na fatura subsequente.

II.

Cancelamento de compras via boleto ou débito bancário:
O comprador precisará ter uma conta no Moip - o processador de pagamentos da
Sympla - com o mesmo e-mail fornecido durante a compra. Após a criação da
conta, o participante deverá enviar o login da conta Moip para
pagamentos@sympla.com.br, avisando sobre a criação da conta para que o
reembolso seja finalizado.
A criação da conta Moip pode ser feita no site do Sympla, selecionando a opção
"Para compradores".

e. As devoluções dos valores autorizados serão efetuadas em até 30 dias corridos,
contados a partir da data de solicitação do cancelamento da inscrição. Para tanto é
necessário que a solicitação seja encaminhada, dentro do prazo estipulado, com
informações sobre os dados bancários do solicitante (agência, banco e conta
corrente, incluindo CPF e RG do inscrito), via formulário disponibilizado no site de
inscrições, endereçado à secretaria do evento: secretaria@pmiba.org.br .
f. Substituição nominal de participantes deve ser requerida até 17/08/2018,
encaminhadas ao e-mail: secretaria@pmiba.org.br.
g. Todas as situações expostas acima, NÃO GERAM direito a restituição de qualquer
valor ou crédito para futuras participações em eventos realizados pelo PMIBA.
7. DO NÃO PAGAMENTO: O não pagamento da respectiva taxa de inscrição até as datas
previamente fixadas implicará no cancelamento automático da inscrição ou perda do
direito ao desconto previsto até as datas de mudança de valores.
8. PROGRAMAÇÃO: A programação está sujeita a alteração sem aviso prévio, em função
de eventual impossibilidade dos palestrantes, sem prejuízo dos serviços a serem
oferecidos aos participantes.
9. O interessado, ao preencher e efetivar o Requerimento de Inscrição pela internet,
indica que leu, está ciente e concorda com as informações e orientações disponíveis
no site e com esta política de inscrição.

DÚVIDAS: Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail:
sgpl@pmiba.org.br

REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE INCRIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES
A ORGANIZAÇÃO DO SGPL 2019 - SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CAPÍTULO PMI BAHIA,
Declaro para os devidos fins que realizei minha inscrição e efetuei o pagamento do
boleto bancário referente aos valores de inscrição do SEMINÁRIO DE GESTÃO,
PROJETOS E LIDERANÇA - SGPL 2019, e devido a impossibilidade pessoal de participar
do evento, venho REQUERER, em tempo hábil, conforme estabelecido na política de
inscrições, a devolução dos valores por mim pagos ao PMI Bahia. Anexo a este
requerimento anexo cópia de meu RG e CPF, além de informações bancárias.
Nome:
CPF:
Endereço:

RG:

Órgão Expedidor/UF:

Telefone:

Celular:

Email:

ATIVIDADES PARA AS QUAIS ME INSCREVI:
ATIVIDADE
DATA DA
Marque (X) na opção
selecionada

INSCRIÇÃO

DATA DO
PAGAMENTO

VALOR PAGO

WORKSHOP 23/08 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
DADOS BANCÁRIOS PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
NOME DO TITULAR DA CONTA:

CPF:

BANCO:

C/C:

AGÊNCIA:

TIPO ( ) POUPANÇA
( ) CORRENTE

Declaro que todas as informações são verdadeiras,

Local/data
--------------------------------------------------------------------Nome:
CPF

