
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL 

Pelo presente instrumento: O ALUNO que assinará virtualmente esse documento concordando com 

todos os termos contidos nele será aqui denominado como o "Contratante" A JF SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 

31.822.970/0001-04, representada na forma de seu contrato social como "Contratada" e, em 

conjunto com o Contratante, as "Partes" 

 

RESOLVEM celebrar este Contrato de Prestação de Serviços para Aperfeiçoamento Profissional 

("Contrato"), regido pelos seguintes termos e condições: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços para aperfeiçoamento profissional 

pela Contratada ao Contratante conforme o(s) curso(s) indicado(s) na Cláusula 2.1 abaixo (o 

"Curso"), na modalidade presencial, podendo haver conteúdos extras disponibilizados via internet na 

área restrita do aluno no website oficial da Contratada, ou em modalidade unicamente virtual. 

 

1.2. As aulas na modalidade presencial serão ministrados na cidade de Fortaleza-CE. 

 

1.3. Para a efetivação da matrícula no(s) Curso(s), o Contratante deverá realizar o cadastro completo 

no website da Contratada ou na sua Central de Atendimento, informando todos os dados solicitados 

pela Contratada, e efetuar o pagamento do(s) Curso(s) na forma e prazos estabelecidos. 

 

1.4. Todas as disposições específicas do(s) Curso(s), constantes em seu(s) website(s) oficial(is), 

integram este Contrato para todos os fins legais, podendo o Contratante esclarecer eventuais dúvidas 

através dos canais de atendimento da Contratada indicados no seu website.  

 

CLÁUSULA II - DOS CURSOS 

 

2.1. O Contratante que concordar com o presente Contrato de forma eletrônica, por meio da opção 

" li e aceito os termos do contrato ", efetivar o pagamento e se manter adimplente terá direito de 

participar das aulas e/ou ter acesso online ao conteúdo das aulas que compõem os Cursos, conforme 

curso optado pelo Contratante no momento de sua inscrição. 

 

2.2.1 PREPARATÓRIO REVALIDA JF 

 

2.2.1.1 O Contratante optou pela aquisição do curso presencial Preparatório Revalida JF direcionado 

para preparação do aluno na prova de habilidades clínicas do INEP/Revalida (prova prática).  



2.2.1.2 Programação, Calendário, Corpo Docente e demais informações referentes ao Curso são 

enviadas diretamente ao Contratante e disponibilizadas no website da Contratada. 

2.2.1.3 A realização do Preparatório Revalida JF independe das datas das provas do INEP/Revalida, 

assim como também o local de realização da prova. 

2.2.1.4 Toda despesa de deslocamento, alimentação e estadia é de inteira responsabilidade do 

Contratante. 

2.2.1.5 O Contratante tem ciência que o não preenchimento do número mínimo de inscrições do 

Curso, implicará no cancelamento do respectivo Curso, podendo o Contratante, nesta hipótese, 

solicitar o reembolso total dos valores já pagos ou optar por outra turma oferecida pela Contratada, 

com ressarcimento de eventual diferença. 

2.2.1.6 Celulares e outros aparelhos eletrônicos, com exceção daqueles utilizados para fins de 

anotação ou acompanhamento do conteúdo das aulas, não poderão ser utilizados durante os 

treinamentos. 

2.2.1.7 O Contratante assente que, durante a realização do treinamento, os professores solicitarão a 

realização de ações práticas e farão perguntas relacionadas aos casos apresentados e que essas ações 

e perguntas fazem parte do aprendizado sobre os temas. Nesse sentido, concorda que não realizar as 

ações, não responder às perguntas ou realizar e responder erroneamente não gera qualquer tipo de 

constrangimento ou dano, desonerando a Contratada de qualquer responsabilidade indenizatória. 

Parágrafo único: O Preparatório Revalida JF foi agendado para os dias 14, 15 e 16/12/2021, véspera 

da prova, prevista pelo INEP/MEC para acontecer nos dias 18 e 19/12/2021. No caso de alteração 

na data da prova do INEP/REVALIDA, a Contratada irá consultar os inscritos e poderá manter a 

mesma data de realização e/ou alterar a realização do seu preparatório, podendo ainda abrir uma 

nova turma seguindo o mesmo critério para a véspera da prova, desde que o número mínimo previsto 

(20 inscritos) para viabilização da(s) turma(s) seja atingido. Despesas com passagens aéreas, 

hospedagem, alimentação, e/ou deslocamento é de total responsabilidade do Contratante. 

 

CLÁUSULA III - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O CURSO  

 

3.1. Devido à estrutura de custos dos Cursos presenciais, agendamento de data e contratação de 

serviços externos, os Cursos não comportam alunos faltantes.  

3.1.1. O Contratante inscrito para determinada data que não puder comparecer, terá que comunicar 

o remanejamento de turma por escrito, com até 10 dias úteis de antecedência.  

 

3.1.2. O remanejamento, respeitado o prazo previsto no item anterior, dependerá da disponibilidade 

de vagas nos Cursos com número mínimo de inscrições já atingido.  

 

3.1.3. Além da disponibilidade de vagas, o Contratante que optar pelo remanejamento, estará sujeito 

ao pagamento de eventual diferença de preço. Ressalta-se que o valor da diferença é contabilizado 

entre o valor pago pelo Contratante no ato da contratação (com ou sem descontos) e o valor integral 

do curso para a data/turma desejada (sem considerar qualquer tipo de desconto aplicado no ato da 

contratação). 

 



 3.1.3.1. A troca de data/turma será efetuada somente após o pagamento do boleto da diferença de 

valor, o qual deve ser efetuado em até 24h para garantir a vaga na turma desejada.  

 

3.1.3.2. Caso o valor da data/turma desejada para a troca seja inferior ao da data/turma Contratada, 

o Contratante será reembolsado em até 10 (dez) dias, ressaltando que os cálculos são da diferença do 

valor pago para a data/turma Contratada e o valor integral (sem descontos) da data/turma em que 

deseja ser efetuada a troca. 

 

3.1.4. Caso não haja disponibilidade de vagas com número mínimo de inscrições já atingido ou o 

Contratante não efetue o pagamento de eventual diferença e/ou opte pela rescisão contratual, estará 

sujeito às regras para cancelamento dos cursos, conforme regras estipuladas nas Cláusulas VI e VII.  

 

3.2. O remanejamento, respeitado o prazo previsto no item anterior, dependerá da disponibilidade 

de vagas no Curso com número mínimo de inscrições já atingido.  

 

3.3. Caso não existam vagas para remanejamento e/ou o Contratante opte pela rescisão contratual, 

deverá obedecer ao disposto nas Cláusulas VI e VII.  

 

3.4. O Contratante é responsável por todos os custos que venha a ter com um remanejo de turma. 

 

3.5. É responsabilidade do Contratante o acesso ao local onde será realizado o curso, não tendo o 

direito a qualquer ressarcimento, restituição ou reposição dos treinamentos, caso não tenha 

comparecido nas datas e nos horários agendados, pois, independentemente do comparecimento, o 

treinamento será devidamente realizado.  

 

3.6. O Contratante não poderá participar do treinamento trajando camiseta regata ou chinelo.  

 

3.7. O Contratante não poderá se ausentar do local durante sua participação no Curso, perdendo 

aulas e estações, mesmo que parcialmente, não sendo permitido entrar nas estações após o início das 

mesmas.  

 

CLÁUSULA IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. São obrigações da Contratada: (a) realizar as aulas presenciais e/ou transmitir/disponibilizar as 

aulas que compõem o(s) Curso(s) nas datas determinadas no calendário de aulas disponibilizado no 

website da Contratada. (b) disponibilizar os conteúdos que compõem o Curso na área restrita do 

aluno, até a data limite do curso, se for o caso. 

 



4.2. A Contratada não se responsabiliza nem se obriga a garantir a aprovação do Contratante em 

quaisquer concursos, no Brasil ou no exterior. 

 

4.3. A Contratada declara expressamente que NÃO SE RESPONSABILIZA pelos ensinamentos 

disponibilizados nos Cursos e colocados em prática pelo Contratante, de forma que, qualquer 

experiência mal sucedida do Contratante, é de sua inteira responsabilidade. 

 

 

CLÁUSULA V- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Sem prejuízo das demais disposições do presente instrumento, são obrigações do Contratante: 

 

(a) prestar, no momento de sua inscrição, seja no website da Contratada ou na sua Central de 

Atendimento, informações verdadeiras, de forma que quaisquer irregularidades serão de sua inteira 

responsabilidade, podendo ser responsabilizado civil e criminalmente; 

 

(b) efetuar todos os pagamentos relativos ao(s) Curso(s), sob pena de rescisão contratual e 

consequente responsabilidade pelas multas e penalidades previstas no presente Contrato; 

 

(c) abster-se de reproduzir, ceder ou usar indevidamente os materiais ou conteúdos das aulas 

disponibilizadas para a realização do(s) Curso(s), a qualquer título, seja de forma gratuita ou onerosa; 

 

(d) observar as normas regulamentares determinadas pela Contratada, sempre buscando o melhor 

aproveitamento do(s) Curso(s) e eficaz aprendizado. 

 

5.2. É responsabilidade do Contratante arcar com suas despesas e comparecer ao local onde serão 

realizadas as aulas presenciais. 

 

5.3. É de responsabilidade do Contratante acessar a área restrita, onde serão disponibilizados os 

conteúdos online, se for o caso. 

 

5.3.1. O Contratante não terá direito a qualquer ressarcimento, restituição ou reposição, na hipótese 

de não visualização/acesso às aulas que compõem o(s) Curso(s). 

 

CLÁUSULA VI - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 



6.1. Pela prestação dos serviços educacionais ora contratados, o Contratante pagará à Contratada o 

valor estipulado no site da Contratada no momento da compra e nas condições optadas no ato da 

matrícula, conforme vontade do Contratante.  

 

6.2. O Contratante declara ter ciência que o valor do(s) Curso(s) pode variar de acordo com a turma 

e a data de inscrição do Contratante. 

 

6.3. O pagamento do valor referente ao(s) Curso(s), já previamente aceito pelo Contratante na ficha 

de inscrição, poderá ser efetuado por meio de boleto bancário, pagamento por cartão de crédito ou 

pix. 

 

6.4. Na eventualidade de perda dos boletos bancários pelo Contratante, referidos títulos poderão ser 

solicitada segunda via por meio da Central de Atendimento ao Aluno da Contratada, não podendo o 

Contratante escusar-se do pagamento por tal alegação. 

 

6.5. A opção pelo pagamento parcelado deverá ser manifestada pelo Contratante no ato da inscrição 

do Curso. 

 

6.6. O Contratante declara que todos os valores contratados foram claramente descritos quando da 

formalização do presente Contrato, e reconhece que a pontualidade e efetividade do pagamento do 

valor indicado na Cláusula 6.1 acima é condição essencial deste negócio jurídico, já que necessário 

para manutenção do(s) Curso(s) nos moldes e qualidade ofertados pela Contratada, estando ciente 

que o atraso no pagamento de qualquer parcela ou obrigação de pagamento permitirá à Contratada:  

 

(a) realizar o protesto do título não pago e/ou inscrever o Contratante inadimplente em cadastros ou 

serviços de proteção ao crédito, após decorrido o prazo de 20 (vinte) dias do vencimento do título e 

a regular notificação prevista na legislação consumerista, a qual será de responsabilidade do cadastro 

ou serviço de proteção ao crédito contratado;  

 

(b) promover a cobrança ou a execução judicial ou extrajudicial da dívida para recebimento do valor 

devido, cujas custas processuais e honorários advocatícios de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

devido serão assumidos pelo devedor, havendo pagamento judicial ou extrajudicial;  

 

(c) promover, em razão do inadimplemento, a resolução do presente Contrato, de imediato e de pleno 

direito; 

 

(d) bloquear a senha de acesso após o decurso de 20 (vinte) dias do vencimento de qualquer parcela, 

bloqueando, desta forma, o acesso do Contratante à área restrita do aluno, o acesso às aulas e/ou aos 

simulados e suspendendo o envio de dúvidas pelo Contratante, ficando disponível apenas o acesso 

ao item "financeiro"; e  

 



(e) cobrar o valor em atraso, acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês pro rata die, sem prejuízo de eventuais outras medidas para 

satisfação da prestação não cumprida, sempre observada a legislação de proteção ao consumidor.  

 

6.7. O Contratante declara ter ciência que a falta de acesso à área restrita do aluno ou às aulas do(s) 

Curso(s), não o exonera da obrigação de honrar com o pagamento das parcelas devidas em razão do 

presente Contrato, não assistindo ao Contratante o direito a qualquer ressarcimento pelas aulas não 

assistidas. 

 

6.8. O Contratante será responsável pelo pagamento das despesas incorridas pela Contratada para a 

cobrança do débito, inclusive honorários advocatícios decorrentes de demandas judiciais ou 

extrajudiciais, sem prejuízo do pagamento das tarifas bancárias de baixa de títulos vincendos, 

eventuais despesas, encargos e emolumentos.  

 

CLÁUSULA VII - DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1. Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, a Contratada poderá rescindir o presente 

instrumento, sem a necessidade de notificação prévia, caso o Contratante não cumpra com as 

obrigações financeiras ora assumidas, bem como na hipótese de uso indevido, e/ou reprodução, e/ou 

cessão dos materiais ou conteúdos das aulas disponibilizadas para realização do(s) Curso(s), a 

qualquer título, seja gratuito ou oneroso, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.  

 

7.2. O Contratante poderá solicitar a rescisão do presente Contrato, estando desde já ciente que 

eventual pedido de cancelamento ensejará na perda todos os direitos e descontos que eventualmente 

foram oferecidos no ato da inscrição, bem como o valor pago referente a título de taxa de matrícula.  

 

7.3. O pedido de rescisão por parte do Contratante deverá ser enviado via atendimento online, 

constando o motivo do pedido de rescisão, o qual servirá como prova do pedido (protocolo), 

devendo em qualquer caso serem observadas as multas e penalidades previstas neste Contrato. O 

atendimento online para o envio da solicitação de cancelamento pode ser solicitado via canal de 

atendimento indicado no site da Contratada.  

 

7.4. Em caso de rescisão contratual por iniciativa do Contratante, este terá de arcar com pagamento 

de multa rescisória, calculada de acordo com a data do pedido de cancelamento, nos seguintes termos: 

 

7.4.1 A realização do curso está sujeita a formação de turma, com número igual ou superior aos gastos 

estipulados pela empresa. A não formação de turma está sujeita a devolução do valor integral da 

inscrição. A desistência deverá ser comunicada por e-mail (jf@jfservicoseducacionais.com.br) até 

72(setenta e duas) horas antes do início do curso. Após esse prazo será devolvido 70% (setenta por 

cento) do valor e após o início do curso não há devolução e/ou estorno. No e-mail deve ser 

informado os dados bancários e a chave PIX do aluno com o devido CPF e nome completo, e 

anexado o comprovante de pagamento para devolução e/ou estorno no caso de pagamento por meio 

mailto:jf@jfservicoseducacionais.com.br


de cartão de crédito. A devolução e/ou estorno será feita até 3 (três) dias úteis após o recebimento 

do e-mail. 

 

7.5. O boleto com valor devido em razão da rescisão do Contrato deverá ser pago em parcela única, 

com vencimento no prazo de 10 (dez) dias após a disponibilização do respectivo boleto bancário.  

 

7.6. O valor pago pelo Contratante até o momento do pedido de cancelamento, não corresponde à 

mensalidade, mas sim ao valor das parcelas da prestação de serviço contratado. Nesse sentido, após 

a compensação dos valores devidos em razão do cancelamento, eventual saldo em favor do 

Contratante será ressarcido pela Contratada nos termos abaixo.  

 

7.7.1. O ressarcimento ao Contratante que pagou mais do que o valor devido pelo cancelamento 

ocorrerá por meio de depósito na conta bancária de titularidade do Contratante, em até 20 (vinte) 

dias após a solicitação do cancelamento.  

 

7.7.2. Após o pagamento das multas e valores devidos em decorrência da rescisão deste Contrato, 

bem como dos demais contratos vinculados ao(s) Curso(s), incluindo contrato de financiamento, 

quando for o caso, o Contratante expressamente autoriza a Contratada a liquidar eventual saldo 

remanescente de financiamento contratado diretamente com instituição financeira, por sua conta e 

ordem.  

 

7.7.3. Neste sentido, após a liquidação do saldo do financiamento, a instituição financeira emitirá a 

quitação do financiamento em nome do aluno, a qual será entregue pela Contratada diretamente ao 

Contratante.  

7.8. O Contratante declara estar ciente que após o pedido de cancelamento, não terá mais acesso às 

aulas e/ou aos simulados e ao envio de dúvidas, de modo que a comunicação com a Contratada 

somente ocorrerá via atendimento online.  

 

CLÁUSULA VIII - DA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM E DO NOME DO ALUNO 

 

8.1. A Contratada, livre de quaisquer ônus e independentemente de autorização, poderá utilizar, a 

qualquer tempo, a imagem e o nome do Contratante para fins exclusivos de divulgação do curso e de 

suas atividades no Brasil ou no exterior, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo junto à 

internet, jornais, materiais de divulgação e todos os meios idôneos de comunicação, públicos ou 

privados.  

 

8.2. O Contratante, ao aceitar eletronicamente o presente Contrato, concorda e contrata todas as 

normas constantes no presente instrumento e autoriza expressamente toda e qualquer veiculação de 

sua imagem e de seu nome sem qualquer ressalva ou onerosidade para a Contratada, renunciando 

todo e qualquer direito de imagem.  

 



8.3. Em caso de aprovação em qualquer concurso prestado, o Contratante autoriza a divulgação da 

sua classificação e de seu nome pela Contratada, para fins de veiculação dos seus resultados, por 

quaisquer meios idôneos de comunicação, a qualquer tempo e sem qualquer limite territorial. 

 

CLÁUSULA IX - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO 

 

9.1 As Partes convencionam e aceitam que este Contrato na modalidade eletrônica, igualmente ao 

físico, se enquadra no conceito legal de documento, eis que pode representar um ato ou fato jurídico; 

ficando claro o cabimento do documento eletrônico como prova que a própria legislação em vigor 

(artigos 104, 107, 113, 421 e 422 todos do Código Civil em vigor) assim o permite fazer. Nas mesmas 

condições se enquadram as solicitações de serviços realizadas através do website da Contratada com 

o aceite do Contratante no campo “Li e aceito os termos o contrato) 

 

9.2 Anuem as Partes que o referido Contrato está sendo celebrado por meio do website da 

Contratada, no ato da inscrição, e a validação do mesmo está presente no aceite proferido pelo 

Contratante, que ao clicar na "janela" "li e aceito os termos do contrato" e avançar para o passo 

seguinte, que é a validação da inscrição e geração do boleto bancário, pagamento via cartão de crédito 

ou pix, estará aceitando plenamente as condições impostas no mesmo, se sujeitando ao presente 

contrato e às obrigações dele provenientes, sem possibilidade de escusar-se do mesmo, tendo em 

vista ter proferido uma assinatura digital do contrato, sendo que sem a mesma a inscrição não teria 

sido efetuada. 

 

9.2.1 Nas inscrições realizadas via central telefônica, o Contratante, para ter acesso às aulas, deverá 

aceitar o contrato assim que entrar na área restrita do aluno no website da Contratada, clicando na 

"janela" " li e aceito os termos do contrato ". 

 

9.2.2 Caso o Contratante não aceite o contrato e já tenha efetuado o pagamento, o valor será 

devolvido imediatamente na conta indicada pelo mesmo à Central de Atendimento. 

 

9.2.3 Ressalte-se, ainda, que caso o Contratante interrompa o curso por qualquer motivo e pretenda 

retornar, deverá efetivar nova inscrição, e consequentemente, efetuar novo pagamento. 

 

CLÁUSULA X - DA VIGÊNCIA 

 

10.1. O presente Contrato terá início com a efetiva inscrição do Contratante nos termos estabelecidos 

no presente instrumento, e vigerá até o término do(s) Curso(s) ou até o dia do pagamento da última 

parcela pelo Contratante, ressaltando que, enquanto não houver o pagamento integral das parcelas, o 

Contrato será considerado válido e executável. 

 

CLÁUSULA XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



11.1. A Contratada informa e o Contratante declara estar ciente que o(s) Curso(s) ora contratado(s), 

por se tratarem de Curso(s) não essencial(ais), livres e eletivos, não está(ão) subordinado(s) ao 

controle administrativo do Ministério da Educação e/ou Secretarias Municipais de Educação, 

direcionado às instituições de ensino regular de educação básica e/ou superior, razão pela qual não 

goza da presunção da essencialidade que caracteriza as atividades relacionadas à prestação de serviços 

públicos. 

 

11.2. Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato somente poderão ser cedidos ou 

transferidos, no todo ou em parte, pelo Contratante, com prévio e expresso consentimento por 

escrito da Contratada. Estando a Contratada desde já autorizada a ceder ou transferir o presente 

Contrato, no todo ou em parte, a qualquer terceiro que seja diretamente controlada ou que esteja 

diretamente sob seu controle comum. 

 

11.3. Ausência de Renúncia. As Partes reconhecem que: (i) o não exercício, por qualquer das Partes, 

ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja assegurado por este Contrato ou por lei não 

constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o eventual exercício do mesmo; e (ii) 

a renúncia, por qualquer das Partes, de algum desses direitos somente será válida se formalizada por 

escrito não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e deste Contrato. 

 

11.4. Nulidade de Disposições. A nulidade ou invalidade, total ou parcial, de qualquer das cláusulas 

deste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do próprio Contrato. 

 

11.5. Foro. Fica eleito o foro de Fortaleza do Estado do Ceará, com exclusão de qualquer outro, por 

mais especial que seja, para resolver quaisquer questões decorrentes do presente instrumento, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 


