PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES
MASTER: PERNAMBUCO/ALAGOAS/PARAÍBA

CONFIDENCIAL
Av. Conde da Boa Vista, 1183/1186– Soledade
Fone: (0xx81) 3221-5787/8731-3675
masterpernambuco1@prepara.com.br

Recife-PE, 16 de março de 2011.
Sr (a). LUCIANO FARO CASSUNDÉ
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO CPOR RECIFE
Nesta.
Apresentação
A Prepara Cursos Profissionalizantes foi fundada em janeiro de 2004, fruto de uma longa
experiência na área de tecnologia nasceu dentro da Precisão Informática Ltda. que foi fundada
em agosto de 1990, esta foi líder em seu segmento no interior do Estado de São Paulo.
A Precisão Informática convivendo com a dificuldade de seus clientes em acompanhar e desfrutar
das facilidades que a tecnologia proporciona, nasceu a Prepara Cursos Profissionalizantes, com
objetivo de atender na amplitude suas expectativas, como escolha de horário adequado,
facilidade de reposições de mudanças de aulas, inicio imediato, acesso ao computador logo na
primeira aula, um aluno por equipamento, uma grade completa de treinamentos de capacitação
profissional e uma mensalidade de baixo valor para atender a todos.
O Projeto cresceu evoluiu e hoje a Prepara Cursos Profissionalizantes é líder na maioria das
cidades que atua.
Em Pernambuco, contamos com 34 franquias comercializadas e 18 inauguradas, com projeto para
mais de 40 no Estado.
Nossa Missão
Contribuir para o progresso pessoal e profissional de nossos alunos, capacitando-os para a
realização de seus sonhos.
Nossa Visão
Em 2015 a Prepara Cursos Profissionalizantes, uma empresa embasada em patrimônio
humano, será a líder em educação e treinamento. Proporcionando aos nossos alunos,
colaboradores, franqueados e acionistas reconhecimento e sucesso profissional, com inovação e
responsabilidade sócio, econômico e ambiental.
Nossa Estrutura
Mais de 71 cursos. Treinamento individualizado com 1 aluno por micro. Início imediato,
sem a necessidade de esperar fechar turmas.
Laboratórios multimídia climatizados. Horários e dias diversificados, inclusive com aulas
aos domingos.
Monitores de aula constantemente atualizados e altamente treinados. Material didático
prático. Certificado reconhecido em todo o Brasil.
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS
Mais de 71 cursos;
Treinamento e ensino individualizado com 01 aluno por micro;
Aulas 100% práticas;
Escola e metodologia que respeita o ritmo do nosso aluno;
Início imediato, sem a necessidade de esperar fechamento turmas;
Laboratórios multimídia climatizados;
Horários e dias diversificados, inclusive com aulas aos domingos;
Av. Conde da Boa Vista, 1183/1186– Soledade
Fone: (0xx81) 3221-5787/8731-3675
masterpernambuco1@prepara.com.br

Valores de acordo com a realidade do mercado para classe C;
STAFF CENTER: Departamento exclusivo para orientação e auxílio dos nossos alunos ao Mercado
de Trabalho;
Monitores de aula constantemente atualizados e altamente treinados;
Material didático prático;
Certificado reconhecido em todo o Brasil.
PROPOSTA DE PARCERIA
Com o Projeto de Parceria para empresas, temos planos diferenciados que proporcionarão
aos ASSOCIADOS e também aos seus respectivos familiares o acesso ao que há de mais moderno
no mercado de cursos profissionalizantes e informática com valores diferenciados.
Este Projeto de Parceria visa dar oportunidade das pessoas qualificarem-se e ainda das
empresas passarem esta oportunidade a todos os seus colaboradores e familiares. Temos como
forma de oportunidade e contemplação, 50% (Cinqüenta por cento) de desconto na taxa de
MATRÍCULA e 25% (vinte e cinco por cento) de desconto nas MENSALIDADES de qualquer
curso PREPARA.
Informo-vos ainda que, os ASSOCIADOS e FAMILIARES estarão sendo contemplados de
forma justa para se qualificar no melhor Centro de Formação Profissional do país.
O benefício deste convênio atingirá apenas os ASSOCIADOS que apresentarem a carteira
da Associação dos Oficiais da Reserva (R/2) do Exército em Recife – AORE/Recife, ou uma
declaração da Associação que comprove ser o mesmo associado em dia com sua respectiva
anuidade.
Agradecemos antecipadamente a atenção e compreensão dispensada.
Aproveitamos esta, para colocar-nos à disposição de V. Sa. para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários sobre qualquer assunto através dos fones e e-mail.
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