
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 08/2008

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
TERMO DE ADESÃO DO COLABORADOR VOLUNTÁRIO

Pelo presente termo de adesão, _____________________________________________, de

nacionalidade ___________________, estado civil _____________________, identidade nº

_____________________,  CPF  nº  ____________________________,  residente  na  rua

______________________________________________________________, na cidade de

______________________, estado de _____________________, compromete-se a prestar

serviço voluntário à Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos da Lei nº 9608 de

18 de fevereiro de 1998  de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1.  O  Colaborador  Voluntário,  de  acordo  com  o  Plano  de  Trabalho  aprovado  pelo

Colegiado  máximo  da  Unidade  ou  Órgão  Suplementar,  em  sessão  de

____________________________________________,  exercerá  suas  atividades  junto

ao ____________________________________________, pelo prazo de ______ meses.

2. As atividades realizadas pelo Colaborador Voluntário não serão remuneradas e não

gerarão  vínculo  empregatício  ou  funcional  com  a  Universidade,  nem  obrigação  de

natureza trabalhista, previdenciária ou afim, nos termos da Lei nº 9608/98.

3.  O  Colaborador  Voluntário  poderá  participar  das  reuniões  do  Departamento  ou

Programa onde presta serviços, com direito a voz e sem direito a voto.

4. O Colaborador Voluntário não poderá votar nem ser votado para quaisquer cargos de

administração ou representação no âmbito da Universidade.

5. O Colaborador Voluntário compromete-se a manter as instalações e bens em perfeito

estado de emprego e conservação; e utilizá-las  na forma compatível com sua destinação

e características, e exclusivamente para os fins indicados no Plano de Trabalho.

6. O Colaborador Voluntário compromete-se, durante o período de realização de suas

atividades de serviço voluntário, a observar e cumprir a legislação federal e as normas

internas da Universidade, sob pena de suspensão das atividades, assegurando-se-lhe,

em todos os casos, o direito a ampla defesa.



7. O Colaborador Voluntário poderá ter custeadas as despesas que comprovadamente

precisará realizar no exercício de suas atividades, na forma de Lei, as quais deverão

estar  expressas  e  previamente  autorizadas  pelo  Chefe  do  Departamento,  ou  pelo

Coordenador do Programa ou do Curso, ou pelo Diretor do Órgão Suplementar ao qual

estiver vinculado.

Rio de Janeiro __________ de ________________de  20____.

______________________________                   __________________________________

           Colaborador Voluntário                             Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

                                                      


