Hospital Veterinário da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Área experimental do Centro de Ciências Agrárias (CCA)

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO COMO EXTENSIONISTA DO PROJETO
HOVET

Por este instrumento, tem-se de um lado a(o) graduanda(o): ______________________________,
oriundo da Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias, com sede na Rua
_______________________, nº _____, município de _____________, estado do ______________.
Adiante sempre denominado HOVET, neste ato, representado por seu COORDENADOR, e de outro
lado o(a) UNIVERSITÁRIO(a):
Nome do(a) voluntário (a):_____________________________________________________
CPF:__________________________
E-mail:____________________________________
Endereço: _____________________________ Nº___CEP:__________Cidade:__________ UF:___
Telefone Residencial:________________ Telefone comercial____________________
Celular: ( )______________________
De agora em diante denominado(a) VOLUNTÁRIO(A), tem entre si ajustado o presente termo, que
será regido pelas cláusulas a seguir estipuladas que, reciprocamente, aceitem e outorgam a saber:
CLÁUSULA 1ª- o presente termo tem por objetivo a prestação de serviço voluntario previsto na Lei
nº9608/98, cujo conteúdo declaram as partes conhecer, que não gera vínculo empregatício, nem
obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
CLÁUSULA 2ª- o(a) voluntário(a) aceita atuar como voluntário nos termos do presente termo de
Adesão, e conforme as seguintes especificações:
Trabalho voluntário na área/setor : __________________________________________ .
Tarefa específica: Atendimento e acompanhamento dos casos, sob orientação do Médico
Responsável.
Dias da semana do voluntariado: ____________________________________ .
Período de estágio:

___/___/____

a

___/___/____

CLÁUSULA 3ª- o(a) voluntário(a) nada receberá a titulo de remuneração pelos préstimos
despendidos, considerando mesmo que tais préstimos são de cunho essencialmente altruístico.
CLÁUSULA 4ª- o(a) voluntário(a) não está autorizado(a) a efetuar despesas em nome da(o)
HOVET, nem representá-lo em qualquer hipótese, salvo por determinação expressa e formal de
seus dirigentes.
E, por estarem justos e acertadas, formalizam-se as partes o presente termo, assinado em duas
(02) vias de igual teor e na presença de duas (02) testemunhas.
ALEGRE, __ de _____________de 2016.
_____________________________
Assinatura do Voluntário(a)

_____________________________
Coordenador do HOVET

Testemunhas: NOME/CPF _________________________________________________________

NOME/CPF _________________________________________________________

