
Termo de comprometimento para com as normas, 

regulamentos, procedimentos, regimento interno e 

código de ética do Comitê de Equipamentos e 

Manutenção. 

 

Eu_____________________________________________________________________________, residente no endereço 

____________________________________________________________, portador da cédula de identidade RG sob o 

número_____________________________, CPF ______________________________, devidamente cadastrado e em dia com 

a CBPq sob o número___________, categoria_______, declaro para os devidos fins que: 

Li e compreendi os documentos apresentados pelo Comitê de Equipamentos e Manutenção da Confederação Brasileira de 

Paraquedismo, documentos das Normas, Regulamentos e Procedimentos, Regimento Interno e Código de Ética, aceito todas 

as informações dispostas e me comprometo a segui-las rigorosamente. 

Estou ciente que os documentos sofrerão alterações e modificações no decorrer da existência deste comitê e que é de minha 

inteira responsabilidade manter-me informado e atualizado sobre eventuais mudanças, bem como a interpretação dos 

manuais de paraquedas, boletins de serviço e/ou dados informativos apresentados em idioma estrangeiro, estando ciente que 

a má tradução e compreensão deste material poderá resultar em danos ao equipamento, incidentes ou até em acidente fatal. 

É de minha obrigação possuir cópia para consulta de versão recente dos documentos acima citados, além dos boletins de 

serviço e manuais de paraquedas durante a realização de qualquer serviço em paraquedas. 

Reconheço a importância da formalização e envio ao comitê,  de denúncias, relatórios de acidentes ou incidentes, relatório de 

má conduta , relatório de imprudência ou imperícia e que a omissão de tais informações essenciais, me caracterizam como 

conivente da situação e que são verdadeiras todas as informações e dados que forneci e fornecerei à este comitê. 

Declaro que durante o meu processo de avaliação prática, prova teórica e oral a serem realizadas e fornecidas através de 

membro pré destinado por este comitê, que não solicitarei em hipótese alguma, ser tratado de forma diferenciada e/ou 

receberei auxilio externo, e que toda e qualquer parte e/ou resposta a ser fornecida provém de meus conhecimentos e 

habilidades adquiridas durante treinamento anterior a data de minha avaliação. 

Sem mais, firmo o presente termo na data de _____________ na cidade de _________________________________________. 

 

 

 

 

 

Assinatura do declarante. 

 


