GARANTIA EDUCACIONAL GRATUITA
Desde 2009

ASSEGURA

DO

Este é um compromisso do IETEC com a sua carreira. Credibilidade e segurança para a continuidade de sua trajetória profissional.
Caro Aluno,
O IETEC, sempre atento aos seus valores éticos, entende que as pessoas podem passar por momentos difíceis como a perda do emprego e interromper seus estudos pela falta de perspectivas
econômicas, mesmo que momentânea. Neste momento, o IETEC estará ao seu lado para que você possa dar continuidade aos seus estudos e se aperfeiçoar ainda mais, permitindo assim uma
excelente colocação no mercado de trabalho, ou até mesmo, a montagem de seu próprio negócio. É importante para uma pessoa que perde o emprego manter um network profissional, e é
justamente este convívio com professores e colegas em sala de aula que permite o surgimento das possibilidades que poderão lhe auxiliar.

Garantia Educacional IETEC: mais um benefício para você ir mais longe!

SUA CAPACITAÇÃO ASSEGURADA
A Garantia Educacional é concedida ao aluno, sem qualquer custo, a fim de eximir a obrigatoriedade do pagamento das demais parcelas previstas em contrato, mediante as seguintes condições:
a) Na data de contratação do curso junto ao IETEC, o ALUNO esteja empregado em uma empresa legalmente constituída, pelo regime CLT há mais de 6 (seis) meses;
b) O ALUNO venha a ser dispensado.sem justa causa pelo empregador durante a realização do curso contratado;
c) O ALUNO não esteja cumprindo aviso prévio na data de sua inscrição no curso,
d) A dispensa sem justa causa tenha ocorrido no mínimo 30 (trinta) dias após o início das aulas do curso contratado e o ALUNO já tenha efetuado o pagamento da primeira parcela;
e) O ALUNO não tenha nenhuma pendência financeira e nenhuma negociação feita anteriormente com o IETEC e esteja em dia com os pagamentos (pro rata die, se for o caso) do curso no dia do requerimento do
seguro aqui tratado.
Para fazer jus ao Garantia Educacional, este deverá ser solicitado formalmente pelo ALUNO ao IETEC no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da data de sua baixa na carteira de trabalho.
A Garantia Educacional vigorará a partir da data de seu requerimento pelo ALUNO até o dia imediatamente anterior à admissão do ALUNO em outro emprego ou até o vencimento da 4o parcela da Garantia
Educacional ou final do curso contratado, (ultimo dia de aluna presencial) o que ocorrer primeiro.
A Garantia Educacional está limitada à isenção, pelo IETEC de, no máximo 4 (quatro) parcelas constantes na Ficha de Inscrição e somente será concedido para eximir o ALUNO do pagamento das parcelas do Módulo
que estava cursando no momento de sua dispensa. Válido para os cursos de Pós-graduação - Aperfeiçoamento ou MBA ou Especialização.
Obs. Solicite o contrato da Garantia Educacional Ietec no ato de sua matrícula.

