INSCRIÇÃO ASSOCIATIVALABORATÓRIO IBCCRIM/2022
❖

Passei no processo no seletivo e agora, qual é o próximo passo?
❖

Se associar na categoria que você se enquadra, veja como é simples:

ACESSE O SITE DO IBCCRIM:
HTTPS://WWW.IBCCRIM.ORG.BR/ASSOCIADOS/INSCRICAO
Escolha a categoria abaixo
e plano de interesse:
➢

Laboratório/2022

➢

Opções de pagamento:

o

Mensal continuo R$44,00

o

Semestral R$237,00, já com
10% de desconto

o
o

Anual R$465,00, já com 12%
de desconto
Importante: Caso já tenha sido associado
alguma vez e não consiga prosseguir
com o cadastro, deverá entrar em
contato conosco através do e-mail
atendimento@ibccrim.org.br

Preenchimento ficha
cadastral
➢

➢

Pagamento e confirmação
associativa

Preencher todas as
informações solicitadas na
ficha cadastral

➢

Para finalizar, escolha a forma de pagamento
que deseja:

➢

As opções disponíveis são: boleto e Cartão
de crédito

Não esquecer de informar a
previsão do mês e ano da
conclusão/colação, para
que não ocorra mudança no
valor associativo.

Ao finalizar o processo de pagamento, o sistema
lhe enviará um e-mail de confirmação com seus
dados de acesso.
Pronto sua associação estará ok, seja bem
vindo (a) ao Ibccrim!!

IMPORTANTE:
•

Para pagamentos por meio do cartão de crédito, a
associação será efetivada no mesmo dia.

•

Para pagamentos por meio de boleto, o período de
compensação será de 24 à 48hs uteis.

Estamos a disposição para qualquer dúvida, nos
contate por meio da nossa Central de Atendimento
Por meio do atendimento@ibccrim.org.br

INSCRIÇÃO ASSOCIATIVALABORATÓRIO ISENÇÃO/2022
➢

Passei no processo no seletivo e agora, qual é o próximo passo?

➢

Se associar na categoria que você se enquadra, veja como é simples:

ACESSE O SITE DO IBCCRIM:
HTTPS://WWW.IBCCRIM.ORG.BR/ASSOCIADOS/INSCRICAO
Escolha a categoria abaixo e
plano de interesse:
➢

Isento-Laboratórios/2022

➢

Opções de pagamento:

•

Anual: - Isento

•

Importante: Caso já tenha sido associado
alguma vez e não consiga prosseguir
com o cadastro, deverá entrar em
contato conosco através do e-mail
atendimento@ibccrim.org.br

Preenchimento ficha
cadastral

Pagamento e confirmação
associativa
➢

➢

Preencher todas as
informações solicitadas, na
ficha cadastral;

➢

Não esquecer de informar a
previsão do mês e ano da
conclusão/colação;

Para finalizar clique em “confirmar
inscrição” , a opção de pagamento
já estará auto preenchida.

Clique em “confirmar inscrição”
novamente para finalizar o processo de
pagamento.
O sistema enviará um e-mail de
confirmação com seus dados de acesso.
Pronto sua associação estará ok, Seja
bem vindo (a) ao Ibccrim!!
IMPORTANTE:
A isenção será pelo período de 12 meses,
ao final deste período, o (a) aluno (a)
receberá um e-mail comunicando sobre
o término da vigência associativa e o
cancelamento. Caso queira permanecer
associado (a) como pagante, basta
realizar uma nova inscrição na nova
categoria que se enquadrar.

Estamos a disposição para qualquer
dúvida, contate-nos através da nossa
Central de Atendimento
Por meio do atendimento@ibccrim.org.br

