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PRATICANTE SNAP CERTIFICADO PELO IFPUG
Ficha de Inscrição
INSTRUÇÕES:
1.
2.

Preencha claramente esta Ficha de Inscrição.
Envie a Ficha de Inscrição juntamente com o pagamento para
IFPUG, 191 Clarksville Road, Princeton Junction, NJ 08550 USA
Fone: 609/799-4900
Fax:609/799-7032
Email: ifpug@ifpug.org

Nota: Todos os Praticantes SNAP Certificados devem ser filiados ao IFPUG.
Nome: ___________________________________________________________

Data: __________________

Nome da Empresa: _________________________________________________
Endereço: ________________________________________________
Cidade: _______________________ Estado: ___________________________ CEP: __________
País: ___________________ Telefone Diurno: ________________
Email: ______________________________________
Data do Exame: _______________ Local do Exame: ________________________________________________

Ao assinar abaixo, certifico que:
1. Todas as informações neste formulário são exatas e verídicas, segundo o meu conhecimento.
2. Entendo e concordo que declarações inexatas ou inverídicas poderão constituir causa para rejeição desta inscrição ou
cancelamento da certificação obtida, sem direito a qualquer restituição.
3. Li e concordo em cumprir e fazer cumprir o Código de Ética do Praticante SNAP Certificado.
Assinatura do Candidato: _________________________________________

Data: _________________

Taxa: $275 por exame.
Método de Pagamento:(Esta ficha de inscrição será aceita por fax somente quando o pagamento for com cartão de crédito)
 Taxa de Inscrição em anexo. Ordens de pagamento não são aceitas. Emitir cheques ou transferências eletrônicas ao
IFPUG somente em moeda norte-americana e sacáveis em um banco nos EUA.
 Debitar:  MasterCard  VISA  American Express

Filiado Número __________________
Tipo de Filiado ___________________

Cartão Número _______________________________
Data de Validade _________
Assinatura Autorizada __________________________
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Os pagamentos ao IFPUG não são dedutíveis como
contribuições à caridade, para fins de Imposto de
Renda. No entanto, podem ser dedutíveis sob
outras cláusulas do I.R. dos Estados Unidos.

Praticante SNAP Certificado pelo IFPUG
Código de Ética
Na qualidade de Praticante SNAP Certificado:
1. Promoverei o entendimento dos métodos e procedimentos do Processo de Avaliação Não-Funcional
de Software (SNAP) do IFPUG.
2. Tenho a obrigação, perante a comunidade profissional de SNAP, de manter os ideais elevados e o
nível de conhecimento pessoal evidenciados pela certificação obtida.
3. Tenho a obrigação de buscar atender aos interesses de meus empregadores e/ou clientes de forma
leal, diligente e honesta.
4. Não adotarei nenhuma conduta ou praticarei qualquer ato que possa trazer descrédito para a
reputação ou integridade do programa SNAP, do IFPUG, ou da comunidade de sistemas de
informação.
5. Não transmitirei, implícita ou explicitamente, a impressão de que a certificação CSP é minha única
prova de competência profissional. Buscarei continuamente o conhecimento e o crescimento
profissional.
6. Não participarei de nenhuma atividade, durante o desenrolar do exame de certificação, que possa
conferir a qualquer participante - inclusive eu mesmo - vantagem desleal na correspondente
aprovação.
Ao aceitar seu certificado, os Praticantes SNAP Certificados concordam em: (1) isentar o IFPUG de
qualquer risco decorrente de suas atividades profissionais, bem como (2) cumprir e fazer cumprir o
Código de Ética do IFPUG.
Por gentileza faça contato com o Escritório Executivo do IFPUG no caso de perguntas ou dúvidas.

IFPUG
191 Clarksville Rd.
Princeton Junction, New Jersey USA 08550
609-799-4900 Voz, 609-799-7032 Fax
http://www.ifpug.org
ifpug@ifpug.org
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