TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO

Nome do Voluntário (a) ____________________________________________________________
Data de Nascimento: ______________ RG nº _________________ CPF nº ____________________
Telefone: _______________________________ Celular: __________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
Complemento: _______________________Bairro: _____________________CEP:______________

Atividade a ser desempenhada: (descrever):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Local onde a atividade será desempenhada:
( ) na Organização – Interno/Externo (à distância)
( ) no próprio local de trabalho – externo
( ) à distância
( ) outro (especifique): _____________________________________________________________

Associação Os Amigos de Clara Amizade Brasil – Bahia | CNPJ: 04.087.181/0001-96
Rua Eduardo Santos, nº 01, Quadra 18 – Piatã – 41.650-075 – Salvador/BA
Tel.: (71) 3375-5135 – E-mail: contato@claraamizade.org.br

CONDIÇÕES GERAIS: 1. O trabalho voluntário a ser desempenhado junto à ASSOCIAÇÃO OS
AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL-BAHIA, de acordo com a Lei nº 9.608/98 de 18/02/1998, é
atividade não remunerada, e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou quaisquer
obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins. 2. Estes serviços serão prestados pelo
voluntário (a) gratuitamente, de livre e espontânea vontade, em dias e horas escolhidos por ele
(a). 3. Compete ao voluntário (a) participar das atividades acordadas e cumprir com desempenho
e interesse a atividade estabelecida. 4. Será de inteira responsabilidade do Voluntário(a), qualquer
dano ou prejuízo que causar, se comprometendo inclusive neste ato. 5. O Voluntário(a) isenta
plenamente a Instituição de qualquer responsabilidade referente a acidentes pessoais ou
materiais, que porventura, venha a ocorrer no desempenho de suas atividades. 6. O Voluntário(a)
autoriza, desde já, o uso de sua imagem e voz, a título gratuito, em todo território nacional e no
exterior, nos meios de comunicação, em todas as modalidades e, em destaque, das seguintes
formas: outdoor, busdoor, folhetos em geral (encartes, mala direita, catálogo, etc.), folder de
apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral, home page, cartazes, back-light, mídia
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio), etc, em todo e qualquer
material incluindo fotos, documentos e outros meios de comunicação, para divulgação das
atividades desenvolvidas no exercício das atividades voluntárias. 7. O desligamento do
voluntário(a) nas atividades da Instituição poderá ocorrer a qualquer momento, independente de
aviso prévio ou qualquer outro meio, bastando apenas o desejo expresso de uma das partes. O
presente Termo de Adesão entrará em vigor a partir do momento em que for assinado e poderá
ser renovado um ano após, caso seja de interesse de ambas as partes. Declaro estar ciente da
legislação específica e aceito atuar como voluntário(a), conforme este Termo de Adesão.

Salvador/BA, ______ de _________________________ de 2022.

____________________________________________
Assinatura da Organização

____________________________________________
Voluntário(a)
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