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Pelo presente instrumento, o abaixo qualificado e assinado, doravante designado 
CANDIDATO concorda expressamente com as seguintes condições de participação em 
exames de qualificação de acesso por corda: 
 
1. O CANDIDATO, nas dependências em que se realiza os EXAMES DE QUALIFICAÇÃO, 
assume o dever de se manter atento à sinalização, aos procedimentos de segurança do local 
e às orientações do EXAMINADOR. 

2. O CANDIDATO: 
 
2.1. Declara ter plena consciência de estar se candidatando a participar de uma atividade de 
risco que depende diretamente de seus conhecimentos técnicos, de suas condições físicas e 
de suas habilidades para realizar função e operação em altura.  

2.2. Participa dessa atividade espontaneamente e assume a responsabilidade e os riscos a 
ela inerentes. 

2.3. Declara ter plena consciência que a atividade é exaustiva fisicamente e que sua condição 
de saúde deve estar avaliada e considerada apta para tal exercício, comprovada através de 
atestado emitido por médico de sua exclusiva escolha. 

2.4. Declara sentir-se apto e em condições de realizar a atividade. 

2.5. Assume todos os riscos envolvidos e as consequências pela sua participação nos 
EXAMES DE QUALIFICAÇÃO, que incluem a verificação de danos de quaisquer espécies, 
materiais ou morais – resultantes de morte ou invalidez, parcial ou total, permanente ou 
temporária, ou lesão corporal de qualquer grau - isentando examinadores, outros candidatos, 
organismos de certificação, proprietários ou possuidores das instalações ou do imóvel onde 
se realiza a atividade, ou quaisquer outros vinculados direta ou indiretamente aos EXAMES 
DE QUALIFICAÇÃO, de TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE, renunciando a 
qualquer direito de ação que envolva estes eventuais acontecimentos associados aos riscos 
próprios da atividade que atesta conhecer ao assinar este documento. 

2.6. Declara estar ciente de que a presente declaração e disposição de direitos estende-se 
aos seus herdeiros e sucessores, obrigando-os integralmente aos seus termos e condições, 
especialmente quanto à renúncia por danos sofridos. 

3. O CANDIDATO obriga-se a não participar dos EXAMES DE QUALIFICAÇÃO e a 
interromper a sua participação, retirando-se do local, nos casos de discordância ou 
descumprimento de qualquer das obrigações assumidas no presente termo.  

 
___________________, _______, de __________________, 20_______ 

 
 

Nome Completo:____________________________________________________________ 
 
R.G. nº ___________________________________ 
 
CPF nº ___________________________________ 
 
 
  

___________________________________ 
(assinatura) 


