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 Termo de Adesão ao Serviço Voluntário 

Lei nº 9.608/98 
 

Voluntário(a):  

CPF:  RG:  

Curso:  Vigência:  

 

Entidade 

Concedente: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais – Campus Muzambinho 

CNPJ: 10.648.539/0002-96 

Representada por: Renato Aparecido de Souza Cargo: Diretor-Geral 

 

Celebram entre si, o Termo de Adesão, de um lado denominado Voluntário(a) e de outro 

Concedente, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1ª – O serviço voluntário a ser prestado ao IFSULDEMINAS – Campus 

Muzambinho, de acordo com a Lei 9.608, de 18/02/1998, é atividade não remunerada, com 

finalidades assistenciais, educacionais, científicas, cívicas, culturais, recreativas, 

tecnológicas e outras, e não gera vínculo empregatício, nem funcional, ou quaisquer 

obrigações de natureza trabalhista, previdenciárias e afins. 

 

Cláusula 2ª – Considera-se Serviço Voluntário aquele exercido sem remuneração e 

prestado pessoalmente pelo Aderente. 

 

Cláusula 3ª – O Serviço Voluntário será prestado junto ao Setor 

_____________________________________, tendo como Supervisor(a) o(a) Sr(a) 

______________________________________. 

 

Cláusula 4º – O Serviço Voluntário será de ____ horas semanais. 

 

Cláusula 5ª – O voluntário estará sujeito ao cumprimento das orientações emanadas pelo(a) 

Supervisor(a) indicado(a). 

 

Ao assinar o presente documento como voluntário(a) me coloco de acordo e assumo: 

 

1. Aderir à proposta socioeducativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho, com empenho e integração na 

busca da melhoria da qualidade de vida da população – alvo, visando à plena cidadania. 

2. Manter pontualidade nos dias acertados de trabalho. 

3. Notificar eventuais faltas com no mínimo 24 horas de antecedência. 

 

Estou ciente que são responsabilidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho para com o(a) voluntário(a): 

 

1. Facilitar seu trabalho na unidade providenciando condições e/ou materiais para sua 

realização. 
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2. Informar e inserir o voluntário em ações da entidade e da unidade promovendo a 

integração do mesmo. 

3. Avaliar constantemente o trabalho voluntário, podendo confirmar ou sugerir 

mudanças como: horário, dia da semana, local, atividade, para o melhor desempenho do 

trabalho. 

 

A entidade e/ou o(a) voluntário(a) reservam-se o direito de encerrar este compromisso, 

com o afastamento imediato do voluntário(a), quando não for cumprida qualquer uma das 

condições referidas anteriormente. 

 

O(A) Voluntário(a) que aderir aos termos estabelecidos implicará na aceitação total de suas 

condições não gerando, posteriormente, quaisquer obrigações entre as partes. 

 

E por assim se acharem justas, as partes assinam este termo de adesão, em três vias de 

igual teor. 

 

 

 

 

   
   

Diretor-Geral  Voluntário(a) 

 

 
 

 

Supervisor(a) 


