TEAM SIX BRAZIL
ADVANCED TACTICAL TRAINING
ANEXO “A” INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local: Miami, Fl, USA.
CURSO: Basic School US Marshals.
PERÍODO: 19 à 23 de maio de 2016.
CARGA HORÁRIA: 32 horas (não incluso City Tour).

COMO REALIZAR A MATRÍCULA E FORMAS DE INVESTIMENTOS

Documentação a ser enviada:
Agentes de Segurança Pública:
- Ficha de Inscrição (em anexo), preenchida de forma legível,
datada e assinada;
- cópia colorida, frente e verso, da Identidade funcional (no
primeiro dia de curso será cobrada a apresentação da
original);
- cópia colorida do passaporte (página de identificação
pessoal);
- cópia colorida do Passaporte (página do Visto Americano); e
- cópia do comprovante de depósito, no caso de pagamento à
vista.
Formas de Investimento:
- Á vista: USD 990,00 (ver a cotação dólar do dia), para
inscrições até 30 de abril de 2016, por meio de depósito
bancário; e
- Cartão de Crédito: USD 1.050,00 (ver a cotação dólar do dia),
em até 18x, se processado até o dia 1º de maio de 2016. Abaixo
as bandeiras que trabalhamos e o número de parcelas:
 em até 12x Visa , MasterCard, Diners e Hipercard;
 em até 15x no cartão American Express; ou
 em até 18x no cartão Aura.
Obs: caso esta seja sua opção siga as orientações abaixo ou
entre em contato conosco (no cartão de crédito é cobrado juros
da operadora do cartão).
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Entrar no site www.pagseguro.com.br e no canto superior esquerdo
cadastrar um e-mail e senha, é gratuito e pode ser o e-mail e
senha que você utiliza no dia-a-dia.
Feito isto, seguir os passos abaixo:
- acessar o site do pagseguro, digitar o e-mail e senha
cadastrados;
- clicar no link transferências;
- clicar no link pagamentos;
- do lado direito da tela preencher os campos, e-mail do
destinatário: basilio@teamsixbrazil.com.br, valor: USD
1.050,00 (ver a cotação dólar do dia) e fazer a conversão,
Tipo de pagamento: produtos ou serviços, em Observações:
digitar, Curso BASIC SCHOOL US MARSHALS, Período 19 à 23 de
maio de 2016, Local Miami / Florida / USA;
- clicar em continuar; e
- nas próximas telas seguir preenchendo as informações
solicitadas e escolher em quantas vezes deseja parcelar, não
pode haver erro, é necessário informar um número telefônico de
contato, ao finalizar a operação de pagamento, você e a Team
Six Brazil receberão um e-mail informando que o pagamento está
em análise, neste momento o pagseguro estará consultando sua
operadora de cartão de crédito, verificando os dados
informados e limite disponível. Estando tudo certo receberão
outro e-mail informando pagamento aprovado, finalizando o
pagamento, não é necessário me enviar o comprovante.
Obs.: Taxa de conversão baseada no dólar comercial.
A matrícula do aluno será confirmada após pagamento da inscrição
e recebimento da documentação.
Endereço para envio dos documentos:
Basilio Machado de Sousa
Rua Cândido Rodrigues, 284/206
Centro
CEP.: 11.320-050 – São Vicente-SP
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Obs.: correspondência registrada é mais segura, podendo
rastreada no site dos correios http://www.correios.com.br.

ser

Seguem abaixo informações adicionais sobre previsão despesas que
o aluno terá no curso:
ATIVIDADES
Inscrição.
Passagens aéreas.
OBRIGATÓRIO fazer o Seguro Viagem,
para
despesas
médicas
e
odontológicas.
Hospedagens em hotel confortável,
com piscina, em frente a praia de
Miami Beach.
As despesas com hospedagens no
hotel indicado pela organização do
curso,
correrão
por
conta
do
aluno(a).
Veículos
com
motoristas,
para
traslados dos alunos(as) que serão
recepcionados(as)
no
Aeroporto
Internacional de Miami, Fl, USA e
seguirão para o hotel indicado
pela organização do curso. Os
mesmos
veículos
ficarão
à
disposição
para
traslados
dos
alunos(as),
do
hotel
para
os
diversos locais onde ocorrerão as
instruções, visitas, city tour e
retorno para o hotel.
As despesas com locação dos
veículos para os translados,
gasolina e pedágios serão
divididas por todos os ocupantes
dos mesmos.

INVESTIMENTOS
USD 990,00 à USD 1.050,00.
Atualmente USD 250,00 à USD
300,00,
ida
e
volta
(aproximadamente).
R$
250,00
à
R$
(aproximadamente).

350,00

Diária
a
partir
de
USD
180,00,
que
poderá
ser
DIVIDIDA por até 4 pessoas.

No curso anterior a diária
de locação de cada veículo,
com
capacidade
para
sete
lugares, girou em torno de
USD
150,00
dólares,
dependendo
do
carro,
dividimos este valor pelo
números
de
pessoas
que
ocuparam o carro. Exemplo:
se tivermos com dois carros,
com sete lugares cada e
tivermos
com
12
alunos,
dividiremos
o
valor
do
período de locação dos dois
carros
por
12
pessoas,
incluindo
a
equipe
de
coordenação
da
Team
Six
Brazil.

AMÉRICA CONSULTORIA E TREINAMENTO
C.N.P.J.: 09.634.200/0001-70
DETENTORA DA MARCA TEAM SIX BRAZIL - ADVANCED TACTICAL TRAINING

TEAM SIX BRAZIL
ADVANCED TACTICAL TRAINING
Durante os dias de curso, no final
da tarde e a noite, estaremos
fazendo City Tour, pela cidade de
Miami,
as
despesas
de
estacionamento,
gasolina
e
pedágios serão de responsabilidade
dos ocupantes dos veículos.

Alimentação.

Passaporte e visto americano, os
alunos deverão providenciar com
pelo menos 45 dias de
antecedência. Solicitar visto B1 e
B2 (Negócios e Turismo).

- Estacionamento +/- USD
42,00;
- Pedágios +/- USD 25,00; e
- Gasolina +/- USD 70,00
(para encher o tanque).
- Café da manhã incluso na
diária
do
hotel.
Almoço
normalmente comemos lanche,
+/- USD 10,00; e
- Jantar, se for refeição,
+/- USD 20,00.
Se for necessário podemos
indicar um despachante de
confiança para auxiliá-los
na
obtenção
do
visto
americano.
Para
isso
os
alunos deverão ter pago 50%
do valor da inscrição.

Informações para preenchimento de questionários para aquisição do
Visto Americano, junto ao Consulado Americano e preenchimento de
formulários no Aeroporto Internacional de Miami, Florida, USA:
Entrar em contato com a coordenação do curso.
Outras Informações:
- é interessante que todos tenham seus cartões de crédito
habilitados, previamente, para operações internacionais;
- os(as) alunos(as) deverão chegar na cidade de Miami, Florida,
USA, no dia 18 de maio de 2014 (quarta-feira), até às 12:00
hs, horário local;
- o Certificado da Team Six Brazil será enviado por e-mail;
- o Certificado americano será entregue em mãos logo após o
término do curso;
- o curso é voltado somente para Agentes de Segurança Pública; e
- estão sendo disponibilizadas para o presente treinamento,
apenas 20 (vinte) vagas.
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Estamos à disposição para maiores informações.
OBS: A programação poderá sofrer alterações tendo em vista a
complexidade do treinamento.
VAGAS LIMITADAS - GARANTA JÁ A SUA.
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