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FEDERAÇAO DAS ESCOLA PROFISSIONAIS
DE CABELEIREIROS E SIMILARES DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

Nome da Escola:

______________________________________________________________________

Rua___________________________________________________Nº _____________

Bairro: _________________________________CEP:_________________________

Cidade: ________________________________Estado ________________________

Nome : _______________________________________________________________

RG ___________________________________CPF____________________________

Número de Inscrição:___________________________/________________________

Fone : ( )_____________________________Cel.: ( )______________________

E-mail : _______________________________________________________________

Venho por meio desta solicitar a minha filiação á Federação das Escolas de Cabeleireiros e Similares
do Estado de São Paulo – Brasil. Após o preenchimento dos requisitos, de acordo com o regulamento
geral. Ciente que é intransferível, aonde após 12 meses sem solicitação de produtos a Filiação é
automaticamente dissolvida. Na certeza de que a diretoria dessa entidade dará a presente, sua atenção.

Reconhecer firma em cartório

___________________________
(Requerente)

Solicitação de Filiação

DATA:__________________ de _________________ de _______
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DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA

Filiação 

Atestado de filiação com diploma de professor capilar, custo total de R$ 2.500,00 reais.
Não cobramos taxas mensais, nem anuais.
Nosso envolvimento é didático, não administrativo.
Os custos adicionais cobrados pela federação são apenas pelos serviços prestados quando solicitados
pelo filiado. Ex.: Diplomas e Certificados.

Documentos necessários :

* Ficha de Filiação preenchida com firma reconhecida
* 2 fotos  3x4.
* 1 xerox simples do RG.
* 1 xerox simples do CPF.
* 1 xerox simples do comprovante de endereço comercial e residencial.
* 1 xerox simples do CNPJ ou MEI da empresa.
* 1 xerox simples do diploma de cabeleireiro e dos certificados dos cursos já feitos.
Obs. Não se esquecer de estar sempre atualizando os telefones e endereços para contatos e email 
para correspondência eletrônica. 
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