PASSO A PASSO PARA A COMPRAR LOJA VIRTUAL
Descrição do processo de compra dos serviços de Atividades Físicas e Esportivas
através da Loja Virtual do Sistema FIEC.
1. Acessar o SITE do SESI (www.sesi-ce.org.br) e clicar na seção Serviços PARA VOCÊ.

2. Escolha a opção Atividades Físicas e Esportivas.

3. Ao escolher o serviço de sua preferência, clique em + Detalhes para ver mais informações sobre o serviço
ou clique no botão Comprar para iniciar o processo de compra.

4. Na página Comprar você deve escolhe o Tipo de serviço (somente na natação), a Unidade de prestação
do serviço, a Frequência da atividade física e o horário da Turma que deseja frequentar. Confira o
investimento do serviço e clique no botão Comprar para ser redirecionado para fazer login na Loja
Virtual.

5. Caso tenha cadastro preencha com o seu E-mail e Senha e clique em Entrar. Caso não tenha cadastro
na Loja Virtual, preencha os campos com seu CPF, E-mail e Senha e clique em Registrar. Para cadastro
novos será enviado um e-mail de validação. É necessário realizar a validação de seu cadastro antes de
continuar o processo de compra.

6. Complemente o cadastro da conta, incluindo suas informações pessoais. Todos os campos com
asterisco(*) são obrigatórios e devem estar preenchidos. Clique no botão Próximo para continuar.

7. Selecione a Condição de pagamento e preencha os dados solicitados. Confira as informações sobre a
compra em Detalhes da Compra. Clique no link Termos e Condições, após ler, selecione Eu aceito
Termos e Condições para confirmar, e depois em Finalizar Compra.

8. Caso tenha escolhido a Forma de pagamento com Cartão de Crédito, você será direcionado para o
Ambiente Seguro de Pagamento. Insira as informações do Cartão de Crédito e clique em Finalizar.

9. Caso tenha escolhido Boleto Bancário, a compra será finalizada e o Boleto Bancário será enviado para
seu e-mail.

10. Quando o processo de compra for concluído, você receberá no seu e-mail cadastrado todos os detalhes
da compra. Além disso, você poderá interagir através da Área do Cliente no site do SESI. Clique em
Minhas Compras para ver as informações.

11. Você poderá interagir através do e-mail centralderelacionamento@sfiec.org.br para tirar suas dúvidas
e também pela opção Solicitações da Área do Cliente.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

As informações contidas neste material informativo são de propriedade intelectual do Sistema FIEC e é protegida
por lei de direito autoral.

