
Termo de acordo de Inscrição para o treinamento “Marca pessoal como factor de
destaque no mercado de trabalho”

O Treinamento “Marca pessoal como factor de destaque no mercado de trabalho”, é
fornecido pela Kivale e a Ecokaya, resultando de uma parceria entre ambas as instituições.

Sobre os Benefícios

O formando devidamente inscrito e confirmado para a participação no treinamento, terá os
seguintes benefícios:

● Acesso à sala virtual onde decorrerá o treinamento;
● Material referente a apresentação da Masterclass;
● Certificado de participação.

Sobre a  Data do de Início do Treinamento

A Kivale e a Ecokaya reservam-se no direito de prorrogar e/ou cancelar o treinamento caso
não atinja o número mínimo de participantes, devendo a comunicação ser feita pelo e-mail
de registo durante a inscrição, num prazo mínimo de até 8 dias úteis para o início do curso.

O formando terá direito a reembolso caso o adiantamento for feito para uma data em que
não tenha disponibilidade, devendo a solicitação ser feita por escrito até 10 dias úteis após
a comunicação de adiamento.

Parágrafo Único

Caso não localizar o comunicado, sugerimos a verificação na caixa de Spam ou se preferir
contacte-nos: masterclass@kivale.com / +244 935 568 409

Sobre os Certificados de Participação

Os certificados de participação serão disponibilizados aos participantes que acompanharem
até 75% do tempo do treinamento.

Ao final do curso, o certificado de participação deverá ser enviado para o e-mail registado
no acto da inscrição (certificado digital) até 15 dias úteis após o treinamento.

Em caso de solicitação de segunda via do certificado de participação o formando deverá
solicitar para o e-mail: masterclass@kivale.com, ficando condicionado pela disponibilidade
da Kivale e da Ecokaya.



Sobre o Acesso ao ambiente virtual

Até 8 dias antes do treinamento, será confirmada por via do e-mail do formando os acessos
ou credenciais necessárias para a presença do formando na sala virtual.

A Kivale e a Ecokaya não serão responsáveis por alguma situação ou problema técnico
particular do formando que o impeça de participar do treinamento.

Os formandos estão proibidos de gravar, filmar, ou fazer registos fotográficos do
treinamento.

Sobre o não comparecimento ou reposição da aula

O não comparecimento do formando a sala virtual em que decorrerá o treinamento não será
responsabilidade da Kivale, nem da Ecokaya.

Sobre a propriedade Intelectual

O formando compromete-se a respeitar o direito de propriedade intelectual, não usando o
nome, método e o material didático do curso para outros fins que não sejam somente para
seu aprendizado.

Sobre o Reembolso do valor Pago

A Kivale reembolsará os valores, no prazo de até 30 dias corridos a contar do recebimento
do comunicado de cancelamento.

Sobre o Contacto

O formando concorda que a Kivale e a Ecokaya façam uso do seu contacto para futuras
comunicações de eventos, treinamentos, produtos, serviços tendo em conta o treinamento
em causa possivelmente venham a interessar.


