REGULAMENTO BLACK PORTAL
PRESENCIAL
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Serão realizadas matrículas presencialmente no dia 09 de novembro de 2021, com percentuais de
desconto imbatíveis nos cursos presenciais identificados com a tag BLACK PORTAL.
1.2. Serão disponibilizadas 450 vagas/senhas para as unidades de Aracaju/SE e Maceió/AL. Sendo:
1.2.1. 150 vagas com 80% de desconto
1.2.2. 150 vagas com 70% de desconto
1.2.3. 150 vagas com 60% de desconto
1.3. Ao finalizar as 450 vagas, o desconto será de 50% por todo mês de novembro.
2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS/SENHAS
2.1. No dia 09 de novembro de 2021, serão distribuídas 450 senhas por dia, que são referentes as 450 vagas
disponíveis com os descontos citados no item 1.2, a partir das 07 horas da manhã, com atendimento
iniciando a partir das 08 horas da manhã.
2.2. As inscrições nos cursos presenciais com desconto serão liberadas apenas para compra presencial.
2.3. Todas as senhas/vagas distribuídas serão atendidas no dia específico da promoção.
2.4. Cada senha distribuída significa uma vaga em um curso presencial.
2.5. Para realizar a inscrição precisa saber todos os dados cadastrais: nome completo, CPF, data de
nascimento, telefone, e-mail válido e endereço completo com CEP).
2.6. As formas de pagamento são: dinheiro, PIX, débito e crédito.
2.6.1. O parcelamento será possível apenas no cartão de crédito sendo em até 12 vezes sem juros.
2.6.2. É possível pagar em mais de uma forma de pagamento. Ex.: uma parte em dinheiro e outra no
cartão ou em dois cartões.
2.7. As senhas passadas e não utilizadas não serão chamadas novamente.
3. DO DESCONTO
3.1. O desconto incidirá sobre o valor final do curso pretendido.
3.2. Os descontos serão decrescentes, atendidas as seguintes vagas e percentuais:
3.2.1. 150 vagas com 80% de desconto
3.2.2. 150 vagas com 70% de desconto
3.2.3. 150 vagas com 60% de desconto
3.2.4. Ao finalizar as 450 vagas, o desconto será de 50% por todo mês de novembro.

4. DOS CURSOS EM PROMOÇÃO
4.1. Integram a presente promoção os cursos preparatórios presenciais para concursos, cursos
preparatórios para OAB, identificados com a tag da BLACK PORTAL.
4.2. As vagas nos cursos são limitadas a cada turno, passível a algum turno esgotar a capacidade ao
decorrer da promoção.

Aguardamos todos vocês que decidiram dar um passo para
UM FUTURO DE OPORTUNIDADES!
CONHEÇA NOSSOS CURSOS EM
WWW.PRESENCIAL.CURSOSDOPORTAL.COM.BR

