


I N SCR I ÇÕ ES  
ABERTAS

Após

o cadastro e inscrição no  

Evento e cursos, é necessário  

efetuar o pagamento via  

depósito bancário identificado  

com nome e CPF do  

participante (ou

transferência) para

ACEEPJR

CNPJ nº  

18.284.021/0001-41

Banco Itaú  

Agência6325

CC:24786-1

Guarde
seu comprovante de depósito  
(ou transferência), salve-o em  

um arquivo formato
.pdf e o envie para o e-mail do  

Evento local:

BELÉM –

seminariointegracaobelem@gmail.com

CAPANEMA –

seminarioproiccapanema@gmail.com

CAPITÃO POÇO –

seminarioproiccp@gmail.com

PARAUAPEBAS –

seminarioproicparauapebas@gmail.com

TOMÉ-AÇU –

seminarioproictomeacu@gmail.com

PARAGOMINAS –

seminarioproicparagominas@gmail.com
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CARTÃO DE CRÉDITO

Você deve entrar em contato com um dos 
membros da ACEEP Jr. listados abaixo, solicitando 

que eles emitam o boleto via 

✓Heloísa Mendes (Diretora Financeira) -
(91) 98317-2082 - heloisa.aceep@gmail.com

✓Hugo Oliveira (Diretor Presidente) –
(91) 98913-8987 - hugo.aceep@gmail.com

✓Marcos Mourão (Coordenador Administrativo) –
(91) 98463-6994 - marcos.aceep@gmail.com

Prossiga com o Tutorial para realizar
pagamento via

TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA

BOLETO BANCÁRIO



• Faça o download do app na
loja do seu sistema operacional
(Playstore, Applestore e etc).
Caso já tenha uma conta,
clique em Já sou cadastrado.
Caso contrario, clique em Criar
minha conta no PicPay.

• Acesse o ícone Carteira 
(localizado no círculo amarelo), e 
em seguida clique em Cadastrar 
seu  cartão de crédito 
(localizado no círculo verde)



Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

• Logo após realizar o
procedimento anterior, adicione
o endereço do local em que você
recebe a fatura do seu cartão de
crédito.



Aceep pra cuidar dos seus

peixinhos...

Insira  o valor referente a inscrição 
que você deseja realizar. No ícone 1x, 

você pode parcelar a sua inscrição.
Clique em Pagar.

Digite sua senha ou coloque sua 
impressão digital (caso esteja 
habilitado) do PicPay, e seja  

bem vindo ao evento!!!

2º  Naaba “A quem você  
procura?” digite  @aceep.jr

1º Clique em pagar





Heloísa Mendes
Diretora Financeira

(91) 98317-2082      
heloisa.aceep@gmail.com

Hugo Oliveira
Diretor Presidente

(91) 98913-8987
hugo.aceep@gmail.com

Marcos Mourão
Coordenador Administrativo

(91) 98463-6994 
marcos.aceep@gmail.com


