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TERMO DE COMPROMISSO
Declaro, para os devidos fins, que eu, ____________________________ ______________________________,
CPF nº. ____________________, RG nº. ____________________, aluno(a) devidamente inscrito(a) no Curso
de Competências Mínimas do Condutor com imersão de cinco dias, ministrado pela AIMBERÊ Treinamentos,
declaro ter ciência das obrigações inerentes à qualidade de condutor, e nesse sentido, durante o período do
curso, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas:
I – dedicar-me integralmente às atividades durante o curso e quando da sua aplicação;
II – comprovar desempenho satisfatório, consoante às normas definidas pela entidade promotora do curso;
III – participar de todas as atividades individuais e em grupo solicitadas pelos instrutores;
IV – seguir as orientações dos instrutores e as normas do curso;
V – caminhar sob sol, chuva, a noite ou durante o dia;
VI – acampar em locais improvisados ou em barracas;
VII – cozinhar em conjunto com os outros alunos;
VIII – fazer a manutenção de equipamentos utilizados;
IX – limpar e conservar os locais de realização das aulas teóricas e práticas;
X – cumprir com as regras de condutas de mínimo impacto ambiental;
XI – carregar mochilas pesadas;
XII – estar sempre atento para a segurança física e emocional de todos;
XIII – respeitar as diversidades de raças, idéias e credos;
XIV – enfrentar e me envolver com os desafios do curso;
XV – contribuir com minha bagagem de experiências pessoais e profissionais;
XVI – ajudar a construir um ambiente seguro de aprendizado;
XVII – buscar as melhores práticas para a realidade profissional;
XVIII – não fazer uso de álcool, tabaco ou drogas;
XIX – transmitir após o término do curso os conhecimentos e habilidades adquiridas para os condutores não
selecionados atuantes em minha região.
A inobservância dos requisitos citados acima, e/ou se praticada qualquer atividade incorreta, e/ou o
descumprimento de qualquer clausula listada no presente termo, implicará(ão) na não conclusão do curso,
acarretando ainda, a impossibilidade de receber o certificado de conclusão do Curso de Competências Mínimas
do Condutor por parte da AIMBERÊ Treinamentos.

Ciente das condições acima, assino o presente Termo de Compromisso.

_______________, ___ de ____________ de 20__

Assinatura do(a) condutor(a) ou responsável:______________________________
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