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                 TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO          
 

O Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, organização sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 08.018.048/0001-39, vem, através deste 
instrumento, celebrar o presente “TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO”, 
com: 

Voluntário: 
 

Nome: _________________________, RG: ______________, CPF: _______________, 
Data de nascimento: __/__/____, Endereço: __________________________________,  
Telefone: (__) _________, Telefone de emergência (pai, mãe…): (__) ___________,     
e-mail:______________________. Possui alguma alergia ou toma algum 
medicamento: (  ) sim (  ) não. Qual (is)?___________________________________. 
 
I – O(A) voluntário(a) se dispõe a auxiliar o Instituto de Pesquisa e Conservação de 
Tamanduás no Brasil, na implementação e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, desempenhando para tal, as seguintes funções: Apoio às atividades de 
educação ambiental e divulgação (Parnaíba/PI), apoio às atividades de campo (Delta 
do Parnaíba/MA e PI); observando as diretrizes traçadas no presente termo, bem 
como aquelas informadas pelos responsáveis pelo acompanhamento do trabalho 
voluntário, sempre visando os objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência social, que são intrínsecos ao desenvolvimento da 
atividade de voluntariado.  

II- O(A) voluntário declara, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as 
informações relativas à sua pessoa fornecidas pelo(a) mesmo(a), ao Instituto de 
Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, na ocasião da assinatura do presente 
termo de prestação de serviço voluntário. 

III- As despesas previamente autorizadas pelo Instituto de Pesquisa e Conservação de 
Tamanduás no Brasil, e realizadas em benefício deste, poderão ser reembolsadas ao 
voluntário mediante a comprovação dos gastos, por meio de documento hábil (nota 
fiscal ou recibo), desde que tenham sido efetuados para custear alimentação, 
transporte ou aquisição de materiais. 

IV- O presente termo de adesão tem prazo indeterminado, sendo seu término 
efetivado com a prévia comunicação por qualquer uma das partes, importando no 
imediato desligamento do(a) voluntário(a). 

V- O(A) voluntário(a) esta ciente de que o serviço voluntário, conforme a Lei Federal nº 
9.608,de 18 de fevereiro de 1998, “não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não  cabendo portanto, ao (à) 
voluntário(a) pleitear qualquer remuneração ou ressarcimento pelos serviços 
prestados ao Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil.  
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VI – O(A) voluntário(a) assume, integral e exclusivamente, todo e qualquer risco 
referente às atividades por ele(a) desempenhadas pela adesão ao serviço voluntário, 
tais como, exemplificadamente, acidentes de qualquer natureza, infortúnios em geral, 
doenças ou moléstias contraídas, danos pessoais e materiais, e isso, 
independentemente do local em que prestado o voluntariado, inclusive em viagens, 
isentando o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil de quaisquer 
responsabilidades daí decorrentes.  

VII – O(A) voluntário(a), por este termo, declara e reconhece, expressamente, que 
todas as informações, dados técnicos coletados, conteúdos em geral, imagens, 
protocolos e procedimentos relacionados ao Instituto de Pesquisa e Conservação de 
Tamanduás no Brasil, são dotados de caráter de sigilo e confidencialidade, não 
podendo ser utilizados fora do âmbito dos projetos em que o(a) voluntário(a) 
participa, tampouco divulgados ou cedidos a terceiros, mesmo depois de encerrada a 
vigência do trabalho voluntário. Na hipótese de não serem respeitados o sigilo e a 
confidencialidade, o(a) voluntário(a), desde já, assume a responsabilidade por todos os 
danos que, eventualmente, venham a ser suportados pelo Instituto. 

VIII- O(A) voluntário declara ter recebido, na ocasião da assinatura do presente termo, 
cópia da Lei Federal nº 9.608, 18 de fevereiro de 1998, que racionaliza sobre o serviço 
voluntário. 

 
Parnaíba, ___ de ______________ de 2019. 

 
 
 
 
 
________________________________ 
Alexandre Martins Costa Lopes 
Vice-presidente e Gerente de Projetos 
(IPCTB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________________ 
Voluntário 
RG 


