SINUSC
Sindicato dos Nutricionistas no Estado de Santa Catarina
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO
Investimento:
Nutricionista Associado (em dia com a tesouraria): Gratuito
Nutricionista não Associado: R$ 150,00
Estudante (graduando em nutrição): R$50,00
Dados Para Depósito Referente a Inscrição:
Banco do Brasil
Agência: 5255-8
Conta Corrente: 894535-7
CNPJ: 09.224.135/0001-05
O prazo para as inscrições compreende o período de 13/08/14 à 03/09/14.
OBS.: Entregar cópia do comprovante de depósito e a ficha de inscrição
devidamente preenchida na Sede do SINUSC ou escanear e encaminhar para o email: sinusc@hotmail.com

Rua dos Ilhéus, 38 - sala 1104 - Edifício Aplub - CEP 88010-560 - Centro - Florianópolis/SC.
Fones: (48) 3039-1230 / 3039-1036 - Celular: (48) 8803-9511
sinusc@hotmail.com / www.sinusc.org.br
CNPJ 09.224.135/0001-05

SINUSC
Sindicato dos Nutricionistas no Estado de Santa Catarina

ATENÇÃO!!!
O curso é gratuito somente para o Profissional Nutricionista Associado que esteja
em dia com a tesouraria do SINUSC.
O Profissional Nutricionista Associado que não estiver em dia com a tesouraria e
tiver interesse em participar do curso, deverá efetuar o pagamento integral referente
a anuidade de 2014.
Para os Profissionais Nutricionistas não Associados e que desejarem participar do
curso, a anuidade será proporcional ao mês de sua Associação.

COMO ASSOCIAR-SE
1 . Acesse o link ao lado http://www.sinusc.org.br/comoassocia.htm faça o download
da FICHA DE PROPOSTA DE SÓCIO, lembrando que os campos data e assinatura
deverão ser preenchidos a caneta.
2 . Efetue o depósito da anuidade proporcional ao mês de sua associação (válido
somente para a primeira Associação). Associando-se em agosto, o valor a ser
depositado será: R$41,66 reais.
Dados Para Depósito Para Associar-se ou Renovar Associação:
Banco do Brasil
Agência: 5255-8
Conta Corrente: 894535-7
CNPJ: 09.224.135/0001-05
Preferencialmente depósito identificado
OBS.: Entregar cópia do comprovante de depósito e a Ficha Proposta de Sócio
devidamente preenchida na Sede do SINUSC ou escanear e encaminhar para o email: sinusc@hotmail.com

Rua dos Ilhéus, 38 - sala 1104 - Edifício Aplub - CEP 88010-560 - Centro - Florianópolis/SC.
Fones: (48) 3039-1230 / 3039-1036 - Celular: (48) 8803-9511
sinusc@hotmail.com / www.sinusc.org.br
CNPJ 09.224.135/0001-05

