
Termo de autorização dos pais ou 

do(a) responsável legal do(a) 

candidato(a) adolescente à AWS 

Certification 

Como pai, mãe ou responsável legal (“você” ou “eu”) de um(a) candidato(a) a exame com idade entre 
13 e 17 anos (“Candidato(a) adolescente”), você deve preencher e enviar de volta este Termo de 
autorização assinado digitalmente ou manualmente para o e-mail da AWS do qual você o recebeu 
antes que o(a) Candidato(a) adolescente pelo(a) qual você é responsável seja elegível a participar do 
Programa AWS Certification. Leia o Contrato de cliente da AWS, o Aviso de privacidade da AWSe o 
Programa AWS Certification Contrato (coletivamente os “Contratos da AWS”), disponíveis através dos 
links acima. Sua autorização inclui a aceitação dos termos e condições destes Contratos da AWS em 
nome do(a) Candidato(a) adolescente pelo(a) qual você é responsável. Você receberá um aviso e uma 
cópia aceita após recebermos e verificarmos se seu Termo de autorização está preenchido 
corretamente. 

 

Nome do pai, da mãe ou responsável legal:  

Endereço do pai, da mãe ou responsável legal:  

Número de telefone do pai, da mãe ou 
responsável legal: 

 

E-mail do pai, da mãe ou responsável legal:  

Sou pai, mãe ou responsável legal de:  
(Candidato(a) 
adolescente) 

 
1. Declaro que: (a) sou pai, mãe ou responsável legal do(a) Candidato(a) adolescente nomeado(a) acima que é 

maior de 13 anos de idade; (b) nenhum tribunal emitiu qualquer ordem, julgamento ou decreto que conceda 
a custódia do(a) menor a qualquer outra pessoa ou de outra forma que afete meus direitos como pai, mãe ou 
responsável legal; (c) tenho o direito legal, o poder e a autoridade para concordar com os Contratos da AWS 
(conforme definido acima) em nome do(a) Candidato(a) adolescente e em meu próprio nome; e (d) 
acompanharei o(a) Candidato(a) adolescente pelo(a) qual sou responsável ao compromisso agendado do 
exame. 

 
2. Reconheço que li e compreendi os Contratos da AWS (conforme definido acima). Ao assinar abaixo, aceito e 

aprovo em todos os aspectos os termos e as condições dos Contratos da AWS e do(a) Candidato(a) 
adolescente que celebraram os Contratos da AWS e concordo que ambos estamos vinculados a eles. 
Compreendo que esta autorização e aprovação não são revogáveis. 

 
3. Compreendo e concordo que a AWS pode usar minhas informações pessoais e as informações pessoais 

do(a) Candidato(a) adolescente pelo(a) qual sou responsável, conforme indicado nos Contratos da AWS. 
 

Pai, mãe ou 
responsável 
legal: 

   

Nome 
completo 

Assinatur
a 

Data 

https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/


 
Candidato(
a) 
adolescent
e: 

   

Nome 
completo 

Assinatur
a 

Data 

 
Você deve receber uma cópia aceita deste Termo de autorização e fornecer uma cópia impressa 
ao centro de testes para que o(a) Candidato(a) adolescente pelo(a) qual você é responsável 
conclua uma AWS Certification.  Uma vez aceito, este Termo só é válido para uma tentativa de 
exame no prazo de seis meses após a aceitação.  Um Termo de autorização recém-aceito é 
necessário para todos os compromissos agendados de exame do(a) Candidato(a) adolescente.  
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