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Ficha de Inscrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados do Aluno 

 

Nome:  ____________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Complemento:  ___________________________________________________________________  

Cidade: _____________________________ Estado: ___________ CEP  ______________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________  

Nº RG: _______________________________ Nº CPF: ____________________________________  

Fone 1: ( ___ ) _________________ ramal: _____ Fone 2 : ( ___ ) ___________________________  

Escolaridade: _________________________ Formação: __________________________________  

Empresa em que trabalha: __________________________________________________________ 

Curso: (    ) Curso Inspetor de Soldagem Nível 2 (EAD) – 75 dias  

Norma: (    ) ASME VIII  (    ) AWS D1.1  

(    ) API 1104  (    ) ASME/ANSI B 31.3  

Curso: (    ) Curso Inspetor de Soldagem Nível 1 (EAD) – 6 meses  

Curso: (    ) Curso Inspetor de Equipamentos (EAD) – 12 meses 

Curso: (    ) Treinamentos para prova IS N1 (EAD) – 15 dias (cada) 

(    ) Prova Teórica  (    ) Documentos Técnicos (    ) Tratamento Térmico      

(    ) Consumíveis e Estufas (    ) Dureza    (    ) Visual Dimensional       

(    ) Acompanhamento de Soldagem    (    ) Todas * - 60 dias 

Foto 

3 x 4 

 

Colar aqui 
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Para inscrições realizadas pela Empresa, por favor, envie-nos juntamente com esta inscrição: 

 Os dados da Empresa (razão social, CNPJ, IE, IM, endereço completo e endereço para 

correspondência) 

 Os dados da Pessoa de contato (nome, cargo, departamento, e-mail e telefone).  

 

 Documentos a serem anexados a esta ficha de inscrição preenchida (cópias simples)  

 A relação de documentos necessários à inscrição/matrícula encontra-se na próxima página, que 

também deve ser assinada, datada e anexada a esta ficha de inscrição.  

 

Observação sobre Certificado de Conclusão 

Curso Inspetor de Soldagem Nível 1 (EAD) – aluno aprovado receberá o Certificado de Conclusão; 

Curso Inspetor de Soldagem Nível 2 (EAD) – aluno aprovado receberá o Certificado de Conclusão; 

Curso Inspetor de Equipamentos (EAD) – aluno aprovado receberá o Certificado de Conclusão; 

Treinamento para prova de qualificação IS N1 (EAD) aluno não receberá Certificado de Conclusão. 

  

Eu, acima qualificado, informo para os devidos fins que li, compreendi e aceito o “Termo de 

Adesão para Cursos à Distância” e o “Contrato Geral de Cursos” e que atendo aos seus pré-

requisitos.  

  

 

 

 

 __________________________________________ 

Assinatura do Aluno  

 

Data: _____ / _____ / _______.  
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Eu, _____________________________________________________________________________,  

qualificado(a) na ficha de inscrição (pág.1), informo para os devidos fins que li, compreendi e 

aceito que deverei enviar juntamente com minha inscrição num prazo máximo de 15 dias todos os 

documentos listados abaixo (em formato físico), conforme o solicitado, e se não o fizer, é de meu 

conhecimento que terei meu acesso ao curso bloqueado (ainda que o respectivo pagamento já 

tenha sido realizado) até que a situação seja regularizada através do envio dos documentos 

faltantes. Após o período de 30 (trinta) dias, se os documentos faltantes não forem entregues, 

então o Candidato a Aluno/Aluno será considerado desistente.  

  

Documentos a serem anexados a ficha de inscrição preenchida (cópias simples, frente e verso) 

Curso Inspetor de Soldagem Nível 1 (EAD) 

Curso Inspetor de Soldagem Nível 2 (EAD) 

Curso Inspetor de Equipamentos (EAD) 

 

 * 01 cópia do certificado de conclusão do curso inspetor de soldagem nível 1 ou para quem já 

é qualificado ISN1, 01 cópia simples da carteirinha de inspetor de soldagem Nível 1 (carteirinha 

da FBTS) ou 01 cópia simples do certificado de qualificação da FBTS de ISN1; 

 01 cópia do RG (carteira de identidade) – não pode ser a CNH;  

 01 cópia do CPF (cadastro de pessoa física);  

 01 cópia de um comprovante de residência;  

 01 foto 3x4 recente.  

 * somente para o curso de Inspetor de Soldagem N2 

 

 

   __________________________________________ 

Assinatura do Aluno  

 

Data: _____ / _____ / _______.  
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Prezados Senhores(as),  

  

Pedimos a gentileza de nos enviar a ficha de inscrição preenchida com todos os documentos 

solicitados para o endereço abaixo.  

Por favor, prefira serviços de envio com possibilidade de rastreamento e/ou aviso de entrega.  

  

Destinatário:  

 

 A/C: Denise Cunha  

Dep. Treinamento – QualitSolda  

 Tv. Angustura, 3278, 1501 -  Marco - CEP 66.087-710 - Belém – PA  

  

Havendo alguma dúvida, por gentileza entre em contato.  

 Aguardamos sua inscrição e agradecemos.  

  

Atenciosamente,  

  

Denise Cunha 

Coordenadora de Cursos EaD 

Qualitsolda Treinamento, Consultoria e Inspeções 

fone: (91) 8118-8422 / (94) 8132-1602 / 9206-6283 

e-mail: contato@qualitsolda.com.br 


