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TERMO DE COMPROMISSO DA PESSOA VOLUNTÁRIA  

 
 

DADOS DOS VOLUNTÁRIOS 

 

1- Nome.........................................................................................................Telefone: (  ) ................................ 

2- Nascido: ......../......./...... Idade: ................... 

3- E-mail: ..................................................................................................... 

4- Local de trabalho: .................................................................................... 

5- Reside em (  ) casa própria       (  ) alugada cedida        (  ) financiada   

6- Situação conjugal (  )união estável     (   )casado      (   )solteiro    (  ) Outros:_________________ 

7- Endereço: ................................................................................................................... 

8- Ponto de referência: ............................................................................................................  

9- Cidade: ................................CEP............................... 

10- Tel. Celular: .................................................. 

11- Tel. Celular: ...................................................  

  

12- De forma resumida, fale um pouco sobre você e como é sua rotina diária. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

 

13- Fale um pouco sobre o seu trabalho diário. 

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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14 – O que te motivou a trabalhar como voluntário no Projeto Bem Cuidar?  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Eu, ________________________________________ declaro estar ciente sobre o Regulamento do 

Projeto Bem Cuidar e, ainda, das cláusulas abaixo enumeradas, as quais comprometo-me a 

cumprir integralmente como voluntária/voluntário, além do mais, me comprometo: 

  
1 Assinar o Termo de Compromisso e apresentá-lo com os demais documentos necessários para a participação no projeto.  

2 Apresentar cópia e original do documento de identidade. 

3 Comparecer em todas as atividades de acompanhamento do projeto, assim como nos atendimentos individuais e 

reuniões, quando solicitado pela coordenação do projeto.  

4 Participar no grupo do WhatsApp, o qual tem como principal objetivo a comunicação das atividades do grupo. Fica 

vedada no referido grupo a divulgação de informações e mensagens que não sejam diretamente relacionadas ao projeto. 

5 Tenho ciência que a participação como voluntária/voluntário no projeto não gera nenhum tipo de vínculo empregatício com 

a Instituição propositora do projeto e/ou nenhuma outra instituição ou pessoa.  

6 Tenho ciência que antes da participação no Projeto Bem cuidar, receberei todas as instruções básicas do projeto, dos 

cuidados para com as crianças e do cronograma das atividades a serem executadas ao longo do semestre. Bem como, no 

início de cada semestre, participarei dos momentos de planejamento e discussão que auxiliem no trabalho voluntário com o 

objetivo de esclarecer dúvidas, expor os desafios, as dificuldades e compartilhar as experiências vividas ao longo da 

execução do programa. 

7 A não realizar qualquer higienização de alguma criança participante do projeto. Assim, para os casos que se fizer 

necessário, comprometo-me a comunicar a/o responsável da criança para realizar a devida higienização. 

8 Cumprirei com a escala de horário previamente acordada com o projeto. Nos casos em que não puder comparecer nos 

dias/horários acordados, deverá comunicar previamente, com pelo menos meio expediente, via WhatsApp do grupo, para que 

haja a possibilidade de substituição/troca de horários.   

9 Fica vedado às pessoas voluntárias tirar fotos e/ou realizar postagens nas mídias sociais, inclusive utilizar qualquer 

aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones, como por exemplo WhatsApp.  

10 As pessoas voluntárias que desejarem utilizar alguma imagem do projeto e/ou de crianças participantes, somente poderão 

utilizar as imagens que estiverem disponibilizadas nas mídias sociais oficiais, bem como site oficial do IFMT. Sendo, nesses 

casos, garantida a observância da divulgação dos créditos/direitos de imagem.  

11 Ao participar do Projeto “Bem Cuidar”, autorizo a utilização, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome e 

imagem, em qualquer meio/veículo escolhido pelo projeto, para divulgação das ações do projeto, por período indeterminado, 

sem restrição de frequência, sem que isso implique qualquer tipo de ônus ou obrigação de divulgação ou de pagamento de 

qualquer quantia por parte do projeto e do IFMT. 

 

 

A pessoa voluntária será suspensa a participação do Projeto Bem Cuidar, nos seguintes casos: 
1. Não cumprimento dos compromissos dispostos nos itens deste Termo; 

2. Automaticamente na conclusão do curso ou término do projeto;  

3. Omissão, prestação de informações falsas ou incompletas. 

 

Várzea Grande, ____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura da/do voluntária/voluntário 

CPF n.: ___________________ 

 

 


