TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 2021
Projeto Kaeru - 1ª via
Nome:
RG e órgão emissor:

CPF:

Data de nascimento:

Profissão/ ocupação:
CEP:

Endereço:

Município:
Telefone: (

Estado:
)

Email:

Descrever as atividades que irá desenvolver no ano de 2021:

Carga horária aproximada por semana:

horas por semana

(preenchimento obrigatório)

A) Condições gerais:
• O trabalho voluntário a ser desempenhado junto ao Projeto Kaeru, de
acordo com a lei n° 9.608 de 18/02/1998, é atividade não
remunerada, e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou
quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.
• Compete ao voluntário participar das atividades acordadas e cumprílas com empenho e interesse.
• Qualquer dano ou prejuízo que o voluntário causar ao Projeto Kaeru
será de inteira responsabilidade do voluntário.
• O voluntário isenta plenamente o Projeto Kaeru de qualquer
responsabilidade referente a acidentes pessoais ou materiais, que
por ventura, venham ocorrer no desempenho de suas atividades.

•

O desligamento do voluntário, das atividades do Projeto Kaeru,
poderá ocorrer a qualquer momento, independente de aviso prévio
ou qualquer outro meio, bastando apenas o desejo expresso de
ambas as partes, sendo necessária a assinatura do termo de
desligamento.
• Este termo de adesão estará em vigor até o final do presente ano,
quando deverá ser renovado caso seja de interesse de ambas as
partes.
B) Direitos autorais e de personalidade:
• Não é permitida a produção/publicação de livros, vídeos, exposição
de fotos e outros materiais culturais com finalidade científica,
acadêmica, comercial ou para a produção de produtos culturais a
partir de materiais coletados em atividade voluntárias sem
autorização por escrito do Projeto Kaeru e das comunidades
envolvidas.
• O Projeto Kaeru está autorizado a utilizar os registros de imagem,
voz e depoimentos do voluntário, em qualquer meio de comunicação
existente ou que venha a ser criada para fins didáticos, de pesquisa,
divulgação de conhecimento científico e exclusivamente para a
divulgação do trabalho realizado.
• Não é permitida a comunicação particular com os atendidos do
Projeto Kaeru; sejam elas pessoalmente, por telefone, por email, por
facebook, whatsapp, entre outros. Não é permitido agendar
encontros com os atendidos do Projeto Kaeru, nem convidá-los
reservadamente ou qualquer que seja a natureza do convite. O
desligamento do voluntário das atividades do Projeto ocorrerá
automaticamente, caso venha a descumprir as normas do Projeto
Kaeru.

Declaro estar ciente da legislação específica e que aceito como voluntário este
termo de adesão ao trabalho voluntário do Projeto Kaeru.

________________________, _____ de _______________________ de 2021.
De acordo:

___________________________
Assinatura do voluntário

___________________________
Representante

