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MANTENEDORA – MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO 

TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
 
ENTIDADE: ______________________________________________________, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º_____________________________, estabelecida no (a) 

________________________________________________________________, neste ato representada 

por seu Diretor Geral, que abaixo assina:  

 
VOLUNTÁRIO(A):______________________________________________________ RA: __________  

Data de Nasc.: ___/___/_____ RG:_____________________________ CPF: ______________________ 

Endereço:______________________________________________ Bairro: _______________________ 

Cidade:__________________ CEP: __________ Fone: (  )____________ Cel. (   )  ________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________________  

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Adesão, nos termos da 
Lei 9.608/1998 e normas que abaixo seguem:  
 

1. O presente termo tem como objeto a regulamentação das atividades que serão prestados pelo(a) 

voluntário(a) acima qualificado. 

2. O(A) Voluntário(a) se compromete a auxiliar a Entidade somente nas funções que lhe couber, 

executando as seguintes atividades:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. O(A) voluntário exercerá suas atividades na Entidade nos seguintes dias e horários:  

 

4. As atividades de voluntariado serão prestadas gratuitamente, de livre e espontânea vontade, nos dias 

e horários acima informados, os quais foram por mim livremente escolhidos, com início em 
___/___/_____, finalizando-se no dia ___/___/_______.  

5. Sendo os serviços de natureza voluntária, estou ciente de que estes não geram qualquer vínculo 

empregatício nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim com a Entidade1, sendo 
que não posso, a qualquer título, exigir indenização pelas atividades desempenhadas ou qualquer 

compensação em gênero ou espécie. 

6. Autorizo, desde já, o uso de minha imagem e voz, a título gratuito, em todo o território nacional e no 

exterior, em todos os meios de comunicação existentes, sem restrições.  

7. A qualquer momento posso deixar de exercer as atividades acima referidas, em decorrência da 
natureza gratuita e não econômica da minha colaboração voluntária. 

8. As despesas comprovadas para a realização das atividades voluntárias, não poderão ser ressarcidas 
pela Entidade. 

9. Por ser expressão da verdade, firmo o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas, para que surtam os efeitos jurídicos e legais. 
 
 
 

Voluntário(a)  Entidade 

Testemunhas: 

 
1. __________________________________ 

CPF/MF: 

2. ________________________________ 

CPF/MF: 

 

                                                           
1 Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 9.608/98. “O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista previdenciária ou afim.” 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

       


