Formulário de autorização
para saída segura de
menores
Nome do menor:
Data de nascimento do
menor:
Data da prova escrita:

/
/

Data da prova
oral:
Opções de
saída:
(Por favor, assine e
preencha a opção
correspondente do
lado)

/
/

a) Autorizo que meu filho(a) (de 11 anos ou mais) deixe
o local da prova desacompanhado(a),
ou
b) Eu não autorizo meu filho(a) a deixar o local da prova
desacompanhado(a), e opto que ele(a) seja liberado(a)
somente na companhia das pessoas identificadas
na tabela abaixo.

O British Council acredita que o cuidado e o bem-estar das crianças são fundamentais e que todas elas
têm o direito de ser protegidas de qualquer perigo. Isso inclui nosso compromisso com sistemas eficazes
de proteção à criança e a garantia de que as crianças sejam liberadas com segurança do local da prova.
Por favor, leia estas informações com atenção antes de preencher e assinar este formulário de
autorização. Se você não preencher este formulário, não poderá finalizar a inscrição e seu filho(a) não
poderá fazer a prova. Recomendamos que você guarde uma cópia deste formulário para seu registro.
Para quem é este formulário?
Este formulário deve ser preenchido pelos pais/responsáveis de qualquer menor que fará uma prova do
British Council. Esse formulário fornece ao British Council informações sobre quem irá buscar o menor
após a prova ou fornece a confirmação de que o menor tem permissão para deixar o local do exame
desacompanhado.
Política de saída segura de menores
O seguinte se aplica a todas as operações de exame do British Council:
• Um menor é definido como qualquer pessoa que ainda não completou 18 anos de idade.
• Menores com 10 anos ou menos não podem deixar os locais do exame desacompanhados. Eles
serão liberados somente na companhia dos pais/responsáveis mencionados neste formulário ou por
uma pessoa para quem o pai/responsável forneceu detalhes.
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• Menores com 11 anos ou mais só podem deixar os locais do exame sozinhos caso a autorização
dos pais/responsáveis tenha sido dada por escrito, por meio do preenchimento deste formulário.
• A pessoa autorizada para buscar o menor deve ter 14 anos ou mais.
•

Qualquer alteração da pessoa autorizada para acompanhar a liberação do menor deve ser
formalizada por escrito pelo pai/responsável.

Opção 1 – Autorização para menores com 11 anos ou mais deixarem o local da prova
desacompanhados:
Eu (seu nome)
completo do menor)
o local do exame desacompanhado(a) no final da prova.

autorizo (nome
a deixar

Em caso de emergência, entre em contato com (inserir nome do contato de emergência)
pelo telefone (inserir número de telefone)
.
Assinatura (nome completo)
Data

/

/

.

Opção 2 - Autorização para a liberação dos menores acompanhados pelas pessoas
identificadas na tabela abaixo:
Menores de até 10 anos não podem deixar o local da prova sozinhos e o preenchimento das informações
abaixo é obrigatório.
Os pais/responsáveis de menores de 11 anos ou mais que desejam que o menor não saia sozinho do local
da prova devem preencher as informações abaixo identificando quem está autorizado a buscar o menor.
Quando o menor precisar sair acompanhado da(s) pessoa(s) listada(s)1, uma identificação deve ser
apresentada para confirmar a identidade.
Último
sobrenome

Primeiro(s) nome(s)

Grau de parentesco
(exemplo: pai, responsável, tio, etc.)

1 Formas

de identificação aceitáveis: carteira de motorista (CNH), passaporte, carteira de identidade,
registro nacional de estrangeiro, certidão de nascimento.
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Eu (seu nome)
as pessoas listadas são autorizadas a buscar (nome completo do menor)
no final da prova.

confirmo que

Em caso de emergência, entre em contato com (inserir nome do contato de emergência)
_
pelo telefone (inserir número de telefone)
.
Eu certifico que a(s) pessoa(s) acima mencionada(s) têm mais de 14 anos.
Assinatura (nome completo):
Data:

/

/

.

Privacidade - sobre como usamos seus dados
O British Council respeita e protege a privacidade das pessoas que usam nossos sistemas de cadastro. As
informações fornecidas durante o cadastramento não serão usadas para fins de marketing e não serão
compartilhadas com terceiros.

IELTS é propriedade conjunta do British Council, IDP: IELTS
Australia e Cambridge English Language Assessment

takeielts.org

