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TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTARIADO 

(Serviço Voluntário – Lei 9.608/98) 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como Voluntário(a), (Nome), (Nacionalidade), (Est. 

Civil), (Profissão), portador(a) da identidade nº., expedida por, inscrito(a) no CPF/MF sob nº., residente 

e domiciliado(a) na(o) (logradouro), nº., (complemento), (Cidade), (Est.), CEP, Tel., (e-mail), e de outro 

lado, como beneficiária do serviço voluntário, Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada - IMPA, organização social qualificada através do Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, com sede 

na Estrada Dona Castorina nº. 110, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob nº. 03.447.568/0001-43 

(doravante IMPA), neste ato por seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo firmado(s), 

1. Considerando que: 

1.1. O Festival Nacional da Matemática é um evento organizado pelo Instituto de Matemática Pura 

e Aplicada desde o ano de 2017; dedica-se a difundir e divulgar a matemática entre todos os 

públicos interessados; tem duração média de três (3) dias, e recebe cerca de 18.000 (dezoito 

mil) participantes durante o período do evento; 

1.2. O IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática - SBM, com apoio do Ministério da Educação, 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e da Cidade do Rio de Janeiro, 

são responsáveis pela organização e realização do Festival Nacional da Matemática. 

1.3. A quantidade de pessoas, a circular e a desenvolver um conjunto de atividades a serem 

apresentadas no Festival Nacional da Matemática, demanda cuidadosa organização que, por 

sua vez, demanda uma gama abrangente e um volume tal de serviços cuja contratação 

remunerada, por implicar grandes gastos, se torna inviável; 

1.4. Dado caráter científico, educacional e social do Festival Nacional da Matemática e do fato de o 

IMPA ser uma organização social qualificada pelo Decreto 3.605/00 e uma instituição de fins 

não lucrativos, é caso apropriado e legalmente permitido de se utilizar, para a realização de tais 

eventos, o serviço voluntário na forma da Lei 9.608/98 e, 

1.5. Finalmente, que o Voluntário, atendendo ao chamamento do voluntariado no Festival Nacional 

da Matemática, por este ato, declara: (a) ter, de livre e espontânea vontade, se oferecido a 

prestar, gratuita, direta e pessoalmente, serviços destinados à organização e realização deste 

evento; (b) estar no gozo de perfeita saúde e em plena forma física; (c) ter disponibilidade de 

tempo para prestar serviços voluntários no período e horários de preparação e realização deste 

evento, ciente de que, embora o IMPA possa emitir declaração sobre a sua participação como 

voluntário no evento, não garante nem se responsabiliza pelo abono de faltas ao trabalho ou a 

aulas; (d) ter plena ciência e aceitar o fato de que o evento será filmado e fotografado e que 

poderão sua imagem e sua voz ser veiculadas a qualquer tempo e local do mundo, por todo 

meio de comunicação de massas e por um número ilimitado de vezes; (e) ter plena ciência dos 

preceitos da Lei 9.608/98, em especial no que respeita a não gerar, o serviço voluntário, 

qualquer direito ou vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária 

ou afim, o que aceita sem restrições. 

2. Têm as partes, por este Termo de Adesão, entre si, justo a acordado o seguinte: 

2.1 O Voluntário, por este ato, na forma da Lei 9.608/98, adere ao voluntariado destinado ao 

Festival Nacional da Matemática, obrigando-se a prestar, gratuita, direta, pessoalmente e sem 

relação de emprego, serviços destinados à organização e realização deste evento, que 
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ocorrerá na Marina da Glória, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, no período de 29 de setembro 

a 01 de outubro de 2022. 

2.2 Os serviços voluntários serão prestados, mais especificamente, no período de 29.09.22.   a   

01.10.22, em jornada de até 8 (oito) horas de trabalho por dia (sempre observados os 

descansos fixados pela legislação de segurança e medicina do trabalho e, se for o caso, 

compensação), no local do evento e nos horários informados pelos Organizadores por e-mail 

ou verbalmente,  conforme as necessidades de trabalho do evento e de modo a se preparar, 

com antecedência, e realizar, na forma e tempo adequados, as atividades de cada dia e, após 

o encerramento destas, a planejar, organizar e preparar as do próximo dia. 

2.3 Os serviços a serem prestados pelo Voluntário constituem-se no apoio e auxílio às diversas 

atividades necessárias à organização e realização do evento e no suporte às equipes de 

trabalho, executando, dentre quaisquer outras tarefas que lhe possam ser designadas em 

função de sua qualificação e/ou habilidades específicas (como, p. ex., domínio de idiomas ou 

de técnicas especiais; experiência pregressa em eventos similares etc.) as seguintes: (a) 

receber, acompanhar e prestar informações aos Participantes do evento acerca das atividades, 

conteúdo e locais de realização; (b) distribuir documentos, folhetos e outros impressos aos 

Participantes; (c) prover apoio geral ao pessoal da produção do evento, aos Palestrantes e aos 

ocupantes de salas de conferências, áreas de exposição e balcões de informações e de 

credenciamento; (d) dar apoio às atividades de produção do evento; (e) orientar o ingresso e a 

saída do público e (f) guiar excursões no local do evento e/ou externas. 

2.4 O Voluntário deverá prestar os serviços que lhe sejam consignados dentro de padrões técnicos 

e de qualidade compatíveis com os fins a que se destinam, obrigando-se a realizar, em dia(s), 

horário(s) e local(ais) informados por e-mail ou verbalmente com 02 (dois) dias de antecedência, 

treinamento nas tarefas que desenvolverá e respondendo, no campo penal e/ou civil, por todos 

os seus atos e danos e prejuízos que, por sua exclusiva culpa ou dolo, causar aos Participantes, 

aos Organizadores do evento e a terceiros, sem qualquer responsabilidade solidária ou 

subsidiária de qualquer um destes. 

2.5 O Voluntário deverá chegar ao local do evento com a antecedência que se fizer necessária e 

já trajando o uniforme fornecido (sem custos) pelos Organizadores, que terá a identificação de 

ser ele(a) um voluntário, o qual deverá ser mantido, até o final do evento, sempre integro, limpo 

e sem aplicação de dizeres, marcas ou outros elementos quaisquer que o descaracterize ou 

que propague ideias, manifestos ou divulgue bens ou serviços de qualquer natureza. 

2.6 A Produção do evento fornecerá ao Voluntário, além do certificado de participação (com a carga 

horária trabalhada), exclusivamente, alimentação (lanche e/ou almoço, conforme o período de 

trabalho abranger) e água e, ainda, “passe”, cartão ou voucher para o transporte terrestre 

urbano de ida e volta entre o local do evento e sua residência ou hotel para/em todos os dias 

de treinamento e de trabalho voluntário na preparação e realização do evento nos casos 

aplicáveis, contemplando até duas passagens municipais por trajeto, por dia. Incumbirá única 

e exclusivamente ao Voluntário arcar com todas as demais despesas e quaisquer outros custos 

diretos ou indiretos em que incorrer para a prestação de seus serviços voluntários, obrigando-

se a nada reclamar de qualquer dos Organizadores do evento seja a que título, pretexto ou 

época for. 

2.7 O Voluntário, por este ato, irretratável e irrevogavelmente, sem limite de território e a título 

universal, perene e gratuito, cede e transfere ao IMPA e aos demais Organizadores do evento 

os direitos que emanem dos sons e das imagens de eventuais aparições suas em filmagens, 
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gravações ou fotografias feitas no evento, ficando autorizado, tanto o seu uso sob todos os 

meios, formatos e formas e através de qualquer recurso tecnológico, como a sua sub-rogação 

a terceiros, para a produção de material com fins institucionais, jornalísticos e promocionais e, 

ainda, para comunicação privada ou ao público em geral, por quaisquer meios de comunicação 

(televisão, cinema, impressos, internet etc.), obrigando-se o Voluntário, por si e por seus 

sucessores, a nada reclamar do IMPA, dos demais Organizadores do evento e/ou de seus 

Participantes, em juízo ou fora dele, com base na fixação de sua voz e imagem e/ou no uso ou 

comunicação pública ou privada das mesmas. 

2.8 O presente Termo de Adesão poderá ser resilido, sem qualquer penalidade, por qualquer das 

partes, mesmo sem declinar os seus motivos, mediante notificação escrita entregue à outra 

parte com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência. 

2.9 As partes, finalmente, nos termos do Art. 63 e §§ do CPC-2015, elegem o foro civil central da 

Comarca do Rio de Janeiro, RJ, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, 

para dirimir todos e quaisquer litígios ou controvérsias relativas à execução, inexecução ou 

interpretação dos direitos e obrigações oriundos deste Termo de Adesão. 

 

 


