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TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Nome do Voluntário:_______________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________n.°_______________ 

Bairro:______________________________________________CEP:________________ 

Telefone:________________________E-mail:___________________________________ 

RG:________________________________CPF: ________________________________ 

Data de Nascimento:____________________  

Centro de Atividade:___________________________Unidade:_____________________ 

Cargo:_______________________________________ 

Atividade a ser desempenhada: Divulgar todas as ações da AESSP, orientar os associados, 

encaminhar o expediente da unidade para a secretaria da AESSP, buscar novas associações na 

unidade, procurar por parcerias locais de interesse comum e executar as tarefas que lhe forem 

confiadas pela diretoria executiva, acompanhar e cobrar a regularização do pagamento das 

mensalidades e taxas associativas, participar de reuniões regionais e assembleias. As atividades 

serão realizadas na unidade e em locais externos quando necessário. 

Condições Gerais: 

1) O trabalho voluntário a ser desempenhado junto à AESSP, de acordo com a Lei n.° 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)  Compete ao Voluntário participar das atividades acordadas e cumprir com desempenho e 

interesse a atividade estabelecida. 

3) Será de inteira responsabilidade do Voluntário, qualquer dano ou prejuízo que causar, se 

comprometendo inclusive neste ato. 

4) O Voluntário isenta plenamente a Instituição de qualquer responsabilidade referente aos 

acidentes pessoais ou materiais, que por ventura, venha a ocorrer no desempenho de suas 

atividades. 

5) O desligamento do Voluntário nas atividades da Instituição poderá ocorrer a qualquer 

momento, independente de aviso prévio ou qualquer outro meio, bastando apenas o desejo 

expresso de ambas as partes. 

O presente Termo de Adesão está em vigor até o final de um ano, quando deverá ser renovado, 

caso seja de interesse de ambas as partes. 

Declaro estar ciente da legislação específica, regimento interno e código de ética e que aceito 

atuar como voluntário conforme este termo. 

São Paulo, _____, de _________________de 20______. 

 

              Voluntário                                                                                                      AESSP                       

 


