
TERMO  DE  ADESÃO  A  SERVIÇOS  VOLUNTÁRIOS 

INSTITUIÇÃO: Associação Brasileira d’A Igreja de Jesus Cristo dos S.U.Dias CNPJ: 61.012.019/0001-42 

SEDE: São Paulo 

PRESTADOR DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 

NOME: R.G.:

NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL: TELEFONE: 

ENDEREÇO: CEP: 

UNIDADE: PROFISSÃO: 

CONDIÇÕES DO TERMO 

A instituição tomadora é uma entidade religiosa sem fins lucrativos, mantenedora no Brasil da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
tendo propósitos humanitários, caritativos, educacionais, além de outros estatutariamente previstos. 
Pelo presente termo de adesão, previsto na Lei n.º 9.608, de 18.02.98, o Prestador de Serviços Voluntários acima qualificado, assume o 
compromisso de prestar serviços à Instituição, sem qualquer vínculo empregatício, sem remuneração e sem a assunção de direitos e deveres 
trabalhistas entre as partes, uma vez que, partilha dos mesmos objetivos da Instituição. 

CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 

TAREFAS: 

LOCAL: 

DIAS E HORÁRIOS: 

PRAZO: 

COMPROMETIMENTO 

1- A eventual renovação do período de prestação de serviços voluntários se fará exclusivamente mediante autorização da Instituição.

2- É facultado ao Prestador de Serviços Voluntários pleno direito de encerrar o período de prestação de serviços voluntários à 
Instituição antes do prazo estabelecido, segundo sua conveniência, devendo comunicar sua intenção com antecedência de 15 dias.

3- A eventual permanência do Prestador de Serviços Voluntários no âmbito organizacional observará o horário de funcionamento da 
Instituição.

4- Nessas ocasiões a apresentação pessoal de Prestador de Serviços Voluntários deverá ser condizente com os mais elevados padrões 
de vestimenta e aparência, devendo observar todos os princípios de conduta moral e retidão pessoal.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS 
1- Para o ressarcimento de despesas, o Prestador de Serviços Voluntário, deverá apresentar os respectivos recibos e notas fiscais. Todavia,
somente será reembolsada a despesa correlacionada com atividade prestada pelo Voluntário, desde que previamente aprovada pela Instituição
conforme previsão na legislação especifica.

São Paulo, de de 

Prestador de Serviços  
(Nome e assinatura do responsável, 
se menor) 

Representante da Instituição Testemunha 1 

Nome: Nome: 

Testemunha 2 

Nome: 

odacyr
Nota
acrescentar a palavra "de"



TERMO DE RESCISÃO E QUITAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, estabelecida em São Paulo, SP, na Av Professor 
Francisco Morato, 2430, Butantã, São Paulo, SP, CEP 05512-300, CNPJ 61.012.019/0001-42, por seu 
representante legal, Douglas Presença, portador do RG n. 1606607-3 SSP/AM, CPF n. 717.557.482-72, em 
comum acordo com o voluntário ___________________________________________________ residente no 
endereço________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, portador do RG nº 
__________________ e CPF nº ___________________________, decidem, de comum acordo, rescindir o 
contrato de serviços voluntários celebrado em ____/_____/______ encerrando de pleno direito esta relação 
legalmente constituída e mutuamente respeitada, considerando-se como data final do contrato o dia 
_____/_____/______, sem multas ou penalidades, dando quitação de todos e quaisquer créditos ou débitos 
entre as partes existentes até o momento, seja a que título for, inclusive face a eventuais discussões sobre 
reembolsos de despesas relativas ao serviço de voluntariado ocorridas. 

Local e data: São Paulo _____/_____/______ 

ENTIDADE 

VOLUNTÁRIO 

Testemunhas: 

_____________________________________ 
Nome e RG: 

_____________________________________ 
Nome e RG: 


