
Termo de Adesão ao Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa 

Considerando que: 

A Associação Cultura Inglesa São Paulo é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua 

Ferreira de Araújo, 741, 3º andar, Pinheiros, CEP 05428-002, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 

61.793.907/0001-40, comprometida com a prática da responsabilidade social e criou o “Programa de 

Voluntariado da Cultura Inglesa” para a realização de ações de trabalho voluntário nos projetos sociais onde 

atua; 

O VOLUNTÁRIO tem interesse em desenvolver atividades de voluntariado no âmbito do “Programa de 

Voluntariado da Cultura Inglesa” nos termos da Lei nº 9.608, de 18/02/98; 

Pelo presente instrumento, o VOLUNTÁRIO declara estar ciente da legislação específica sobre o serviço 

voluntário e de acordo com os termos e condições do presente TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO DA CULTURA INGLESA conforme segue: 

1. O trabalho voluntário, de que trata o presente Termo de Adesão, caracteriza-se como atividade gratuita, 

com finalidades sociais, não sendo devida qualquer remuneração ou contraprestação ao VOLUNTÁRIO. 

2. O trabalho voluntário não gera qualquer tipo de vínculo empregatício nem funcional, tampouco gera 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e/ou afins, entre o VOLUNTÁRIO e a Associação Cultura 

Inglesa São Paulo ou as organizações sociais participantes do referido programa. 

3. As atividades a serem desempenhadas pelo VOLUNTÁRIO, no âmbito do “Programa de Voluntariado da 

Cultura Inglesa” serão descritas e detalhadas no planejamento do referido programa. 

4. O VOLUNTÁRIO se compromete a participar e cumprir as atividades do “Programa de Voluntariado da 

Cultura Inglesa” conforme estabelecido no “Manual do Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa”, 

disponibilizado no site do programa, obedecendo às disposições legais, ao presente Termo de Adesão e/ou 

às políticas e normas internas da Associação Cultura Inglesa São Paulo, os quais declara ter lido e 

entendido, responsabilizando-se pelo seu cumprimento. 

5. O VOLUNTÁRIO isenta a Associação Cultura Inglesa São Paulo e as organizações sociais participantes 

do “Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa” de qualquer responsabilidade referente a acidentes 

pessoais ou materiais que, porventura, venham a ocorrer no desempenho de suas atividades de 

voluntariado.  

6. O VOLUNTÁRIO autoriza o uso de sua imagem para divulgação em geral pela Associação Cultura Inglesa 

São Paulo, sem finalidade comercial, em todo território nacional e no exterior, por qualquer canal de mídia 

ou veículo de comunicação, pelo período de 5 anos e sem limite de número de utilizações. 

7. O presente Termo de Adesão passa a produzir seus efeitos na data de sua assinatura e permanecerá 

vigente por prazo indeterminado. 

8. O VOLUNTÁRIO poderá se desligar do “Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa” a qualquer 

momento. 

9. Casos omissos ou não previstos no manual do “Programa de Voluntariado da Cultura Inglesa” serão 
encaminhados para o Comitê do Programa de Voluntariado e para a Gerência do Departamento Social para 
que sejam analisados e tomadas providências cabíveis. 
 

Declaro estar ciente da legislação específica sobre serviço voluntário e aceito atuar como voluntário nos 
termos do presente Termo de Adesão. 
 
(Local), (dia) de (mês) de (ano) 
 
___________________________________________ 
Assinatura do Voluntário 
 
Nome completo: _______________________________________________________________________  
Departamento/Cargo: ___________________________________________________________________ 


