Contrato de Adesão
1. DOS CURSOS
a) As aulas adquiridas pelo CONTRATANTE através do site www.novocurso.net são de
propriedade do Novo Curso.
b) Os cursos serão ministrados na modalidade online, através de aulas gravadas e
disponibilizadas via internet, mediante pagamento do valor do curso.
c) Para cada curso comercializado, poderá ser fornecido material didático específico
via Internet, conforme discricionariedade do professor. Qualquer venda, empréstimo
de senha, acesso, gravação ou doação do material implica em crime, nos termos do
artigo 184 do Código Penal Brasileiro – sem prejuízo da responsabilidade civil pela
comercialização indevida dos produtos.
d) As aulas disponibilizadas no ambiente de aula Novo Curso somente poderão ser
utilizadas pelo aluno CONTRATANTE, sendo vedada a cessão a terceiros. Dois acessos
simultâneos implicarão em cancelamento imediato da conexão e rescisão contratual
de pleno direito, sem prejuízo da ação penal cabível.
d.1) Fica ciente o(a) CONTRATANTE que um mesmo nome de usuário e senha não
poderá ser utilizado em mais de um computador simultaneamente. O login será
automaticamente bloqueado, e cancelada a prestação de serviço sem qualquer
restituição financeira.
d.2) Fica ciente o(a) CONTRATANTE que os cursos ministrados pelo NOVO CURSO não
devem ser retransmitidos em escolas, teatros, grupos ou qualquer outro lugar que
vise lucro ou não com a cessão das aulas.
d.3) Fica ciente o(a) CONTRATANTE que os cursos oferecidos pelo NOVO CURSO não
podem ser objeto de “rateio” – modalidade onde 02 (duas) ou mais pessoas dividem
o valor do curso com outras pessoas físicas ou jurídicas.
e) As aulas estarão disponíveis no site www.novocurso.net podendo ser assistidas pelo
CONTRATANTE em horário conveniente, não sendo permitido cópia ou download dos
arquivos. O download dos arquivos em vídeo implica em crime, nos termos do artigo
184 do Código Penal sem prejuízo da responsabilidade civil pela comercialização ou
doação indevida dos produtos.
f) Para assistir as vídeoaulas é imprescindível a utilização de conexão banda larga
mínima de 1 (um) MB (1000 kbps). A falta de qualidade na conexão é de inteira
responsabilidade do aluno contratante.
g) O acesso das aulas via internet será liberado após a comprovação do pagamento e
inscrição pelo sistema PAGSEGURO ou outro sistema de pagamentos utilizado pelo
NOVO CURSO.

h) O tempo de uso do curso adquirido estará disponível na página do NOVO CURSO
onde se lê “DESCRIÇÃO”, após esse prazo, a cessão do aluno será expirada.
2. DOS CURSOS COM ACESSO ILIMITADO
a) Os cursos com acesso ilimitado serão identificados em sua “descrição”;
a.1 o acesso ao CURSO COM ACESSO ILIMITADO será finalizado na data da prova do
edital - até data da prova do Edital atualmente em vigência ou caso não tenha ainda
sido publicado o próximo Edital-, independentemente da publicação de edital para
município, região ou estado do CONTRATANTE;
a.2 o acesso ao CURSO COM ACESSO ILIMITADO será finalizado após a realização da
prova do PRÓXIMO EDITAL, independente do numero de vagas para região do
CONTRATANTE;
a3. o acesso ao CURSO COM ACESSO ILIMITADO, não está condicionado a edital
publicado para município, estado ou região do CONTRATANTE, e sim condicionado a
publicação do edital do órgão desejado.

3. DA RESCISÃO CONTRATUAL E DESISTÊNCIA
a) O CONTRATANTE poderá desistir ou cancelar a sua compra online no prazo de
7(sete) dias corridos a contar da compra do curso online, de acordo com o art. 49 do
Código de Defesa do Consumidor.
a.1 a desistência no prazo de até 7 (sete) dias corridos perderá validade caso o aluno
tenho feito uso (acesso) superior a 10 aulas disponíveis no sistema de acesso
configurando má-fé do CONTRATANTE;
a.2 não será possível restituição ou devolução de qualquer valor no caso de
desistência após o prazo de 7(sete) dias corridos.
b) Em hipótese alguma será possível a troca de um produto por outro.
c) Fica ciente o (a) CONTRATANTE que as aulas do NOVO CURSO são atualizadas
(conforme conteúdo do edital), gravadas e postadas conforme disponibilidade dos
professores e discricionariedade do setor pedagógico do curso.
c.1 Fica ciente o (a) CONTRATANTE que as aulas do NOVO CURSO podem ser postadas
até 24 horas antes da prova prevista em edital publicado
d) A compra dos cursos comercializados através dos sites www.novocurso.net,
www.novocurso.net.br, implica em aceitação tácita dos termos deste contrato.

e) O presente contrato rege-se pelas normas do Direito Brasileiro, mesmo que
adquirida em outros países.

4. Disposições Finais:
a) Para dirimir eventuais litígios emergentes do presente instrumento, as partes
elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP.
b) As cláusulas apresentadas neste contrato estarão aceitas a partir do momento em
que o(a) CONTRATANTE der sua anuência, clicando no botão “Comprar Curso”

São Paulo, 23 de novembro de 2012.

