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Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não ha salvação 

Funda do en, 3 de Outubro de 1962. 

Declorodo de Ut1l1d ode Pública Mun,cipol através de Decreto n' 2.112, de 13 de Junho de 197 5. 

DESÃO AO SERVI O VOLUNTÁRIO 

Nome completo Data de nascimento 

I / 0 . 43 ~ 
Endereço (rua, nº, complemento, bairro Cidade/ Estado 

( li '-t~2<t ~º~º 
Telefone fixo corn DDD 

1 l 3& 1-.31°\ - x ~51' / s'P ..114. 81?L Z88 . 12., 
N" do RG Órgão emissor/Estado CPF 

or çao 

Objetivo/ área de atuação/ atividade a ser exercido 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 

legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 

sede ou fora dela. nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 

11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016. sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 

geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista. 

prev1denc1ária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 

voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 

autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 

estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 

tempo, sem aviso prévio ou formal. mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem.para o registro das atividades realizadas 

no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 

comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

' Jund;a;_ OÕ de ___ ci1,~de ~ 

vohl~ = 2f:f:l::::--1''-/-'.'-----:::> 

R. Frei ltopanw. 33 - VL Guilhe rme - Jund1oí - SP- Cep 13216.180- (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.v,nhodelu ziundio i.org .br 
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Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não há salvação 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 
Declarado de Utilidade Público Municipa l a través de Decreto n• 2 .112. de 13 de Junho de 197S. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

GtoJfl NrvA -STE r11 A rJY cAvALL1 Nl Arv-DRAJJG 1 Or.Z .JA N aoo 4 
Nome completo Data de nascimento 

I aoi Cfl5A ~ \) f\ R Z EA PTA -SP 
Ende eço (rua, nº. complemento, bairro) Cidade/ Estado 

\ { l 96 8'6J.~ 61~6 \ 
Telefone fixo com DDD Telefone celular com DDD E-mail 

S5f -.sP 
Nº doRG Órgão emissor/Estado CPF 

[ Nó I NO IY\ É .010 com PLETO 
Escolaridade Formação 

Objetivo/ área de atuação/ atividade a ser exercida 

O(a) voluntário(o) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 
11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em v\rtude da prestação de serviços 
voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 
Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou formal mesmo que somente por vontade de uma das partes. 
Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 
comunicação impressos e v!rtuais da instituiç~o. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí, J6 de J) G 2._f M Bf?Q __ de cLO:ilcR, 

' 
Voluntário(a) 

R Frei ltaparica, 33 - VL Guilherme - Jundiaí - SP - Cep 13216.180- (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.vinhadeluzjun,1ia1.org.br 

giovannastecava56@gmail.com
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Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não há salvação 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 
Declarado de Utilidade Pública Municipal através de Decreto n• 2.112, de 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

2naa/4u.e E;~aMÂ-1~ · ~/o/'?-0/o I Oõ/o~ I CJYh 
Nome completo Data a; nasimento 

/6-00 
Endereço (r 

li- 99 
Te e onefixo com DDD Telefone celuldr com DDD 

3 K-dO 006-
Nº do RG órgão emissor/Estado CPF 

, 
Escolaridade 

Objetivo/ órea de atuação / atividade a ser exercida 

O(o) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírito Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela. nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 
11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude do prestação de serviços 
voluntários openos serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizados pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante o prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lor Espírita Vinha de Luz. 

Declaro também ter ciência de que o prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou forma~ mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 
comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí,aY-de f~ 't,1..,,0 deóLoo2.,:3 
f 

7~-

\ 

R. Frei ltaparica, 33 - VL Guilherme - Jundiaí - SP - Cep 13216.180 - (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.vinhadeluzjundiai.org.br 





























Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não hé salvação 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 
Declarado de Utilidade Pública Municipal at ravés de Decreto n• 2.111, de 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

~l.,uAco s,s To 1 22/oe/e,5 
Nome completo Data de nascimento 

íl. ALôf.'1..-"lo ot ú,S,tl-Oél_L - -J.n. ÇíA. T~II\-E.S:-,.1 J v...vOl-1-1 I S/J 
Endereço (mo, nº, complemento, bairro) Cidade/ Estado 

~ _,. Tv . .S •P'~ HO•~• L · e.o....-. 
1 11 • ~ {p ).16 - l( '5 ~ -

Telefone fixo com DDD Telefone celular com DDD E-mail 

5SP I S.P 
Nºdo RG Órgão emissor/Estado CPF 

P~) - ~ M-.CV A-~ 
Escolaridade Formação 

Objetivo/ área de atuação / atividade o ser exercido 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, Uvre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da lei Federal nª 
11692/2008 e da lei Federal nª 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 
voluntários apenas serão ressarcidos se comprovados e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo Lar Espírito Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou formaL mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz. por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 

comunica o impressos e virtuais da instituição. 

Em tai ndições, tendo r o e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí,{/J dej)~'2,té,v\ I!,~ de "2° i.i,. 

' 

Presidente 

R. Frei ltaporica, 33 - Vl Guilherme - Jundiaí - SP- Cep 13216.180- (11) 4587.5357 CNPJ- S0.977.636/0001-66 
www.vinhodeluzjundiai.org.br 

Digitalizado com CamScanner 



Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não há salvação 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 
Declarado de Utilidade Pública Municipal através de Decreto nº 2.112, de 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

~ ~ {)3( 1 l/6~ 
Data de nascimento 

Ow-. 
Endereço (rua, nº. complemento, bairro) Cidade/ Estado 

rlca.,~ @Vo/,w-r,1, br< 
Telefone fixo com DDD Telefone celular com DDD E-mail 

Nº do RG Órgão emissor/Estado CPF 

Po~ ~miw 
Escolaridade Formação 

~rw/ ~~ hk~/~/4g 
Objetivo/ área de atuação/ ativid6de a ser exercida 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 
11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou afim. 

----Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 
voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 
Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou formal mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 
comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí, l9_de_ U _________ de Ó6Qcx. ~ 

Presidente 

R Frei ltaparica, 33 ·_ VL Guilherme - Jundiaí - SP - Cep 13216.180 - (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.vinhadeluzjundial.org.br 



Q Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade nao hà salvação 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 
Declarado de Utilidade Público Municipol através de Decreto n• 2.112. de 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Q 
~~ s..,;- ~~~~ 1 '\1/to/~o 

Nome completo Data de nascimento 

Endereço {rua, nº, complemento, bairr~) Cidade/ Estado 

-
Telefone fixo com DDD Telefone celular com DDD E-mail 

Nºdo RG Órgão emissor/Estado CPF 

Escolaridade Formação 

Objetivo/ área de atuação/ atividade a ser exercida 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 
11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 
voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou formal mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 
comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Voluntárlo{a) 

R. Frei ltaparica, 33 - VL Guilherme - Jundiaí - SP - Cep 13216.180 - {11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.vinhadeluzjundiai.org.br 











Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade nao há salvaçao 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 

Declarado de Utilidade Público Municipal através de Decreto nº 2.112, de 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Q 
~f'J.U~ P NrJ f /h I D,.q S I LI Q ~ NO LA S'B?çí o'f....,I / j_ S /r::,~ / l cl 0 J, 

Nome completo Data de nascimento 

~~A 1)1\.. LGoN ~"-:Do ê/.}v(:) L t:(t/VÍ 1 , Jc00 tle -~ cl r ~J ,VJ) ,/J' / SP 
Endereço (rua, nº. complemento, bairro) C, E~ Cidade/ Estado 

I (n) °'Oi{? 1, 1 Sf, .l 11 1 SN06/Y\ 1 e) v o L . CoiY? . í-3";(. 

Telefone fixo com DOO Telefone celular com DDD E-mail 

ss r ( S'() 
NºdoRG Órgão emissor/Estado CPF 

~-ºG COtviQLG,0 
Escolaridade Formação 

Objetivo / área de atuação / atividade a ser exercida 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara. Livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 

legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em suo 

sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 

11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 

geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária. fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 

voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 

autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntórios devem ser observadas as normas 

estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 

tempo, sem aviso prévio ou formal mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 

no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 

comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

J d. , ()S d "'• jt._m tx,c d ol-Ocild... un 1ar,_ e_~
0 

______ e ___ . 

R. Frei ltoparica, 33 - VL Guilherme - Jundioí - SP - Cep 13216.180 - (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 

www.vfnhodeluzjundioi.org.br 





Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não há salvação 

Fundado em 3 de Outubro de 1962. 
Declarado de Utilidade Pública Municipal através de Decreto nº 2.112, de 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
• . 

~/UA,~n. /+u-lo~ ~~ fo I lt?/tJt/1'11/.u 
Nome completo Datcide nascimento 

Endereço (r 

a..uf ~/4 ,{) !~ ~ . ~ /2._ 
E-mail 

o2 cl. / 9 '1 3 (O~ i' - 8 t 
Nº do RG CPF 

Escolaridade Formação 

~1~01 
Objetivo/ área de atuação/ atividade a ser exercida 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, Livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 
11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 
voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou forma~ mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 
comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí.il'/.der &O _de.i>/J2d3 

. Guilherme -Jundiaí - SP - Cep 13216.180 - (11) 4587.5357 CNPJ- 50.977.636/0001-66 
www.vinhadeluzjundiai.org.br 















@ Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não há salvação 

Fundado em 3 de Outubro d e 1962. 
Declarado de Utilidade Pública Municipal através de Decreto nº 2.112, d e 13 de Junho de 1975. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
, ' , ( 

t/wr),L!U f /L ?f?i VIJ7/I J_/;. 
Nome completo Data de nbscimento 

1 1 1 \ 
_l&J_A J.-1 1t<ve0 W5S/, b@ 

Endereço (rua, nº. complemento, bairro) 

. ( 

J(/;1//)I /ri -'5/> 
Cidade/ Estado 

{JY w1s-bs.1~ 1 1l4/J~J.g-s-J.L;.-- 1 vc1tt·tle-ú)IJ1@õttlr!'t , é.?Jp(_ 
Telefone fi xo com DDD Telefone celular com DDD E-mail 

Nº do RG Órgão emi~sor/Estado CPF 

Escolaridade Formação 

Objetivo/ área de 6tuaçõo / atividade a ser exercida 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos 
legais e jurídicos. que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua 
sede ou fora dela. nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 
11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016. sem recebimento de remuneração ou pagamento. sem 
geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciário, fiscal ou afim. 

Declaro ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços 
voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente 
autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas 
estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 

Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer 
tempo, sem aviso prévio ou formal mesmo que somente por vontade de uma das partes. 

Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem.para o registro das atividades realizadas 
no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de 
comunicação impressos e virtuais da instituição. 

Em tais condições. tendo lido e achado conforme. o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí, ~ de_Jy_Q,/~.?íz ____ de):2.~ 

~ ,~ 

R.. Frei ltaparica . 33 - Vl. Guilherme - Jundiaí - SP - Cep 13216.180- (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.vinhadeluzJundiai.org.br 





Lar Espírita Vinha de Luz 
Fora da caridade não há salvação 

Fundado e m 3 de Outu bro d e 1962 . 
Declarado de Utilida de Público Municipal através de Decreto n' 2.112, de 13 de Junho de 197 5. 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 
vJ \L ~f'J ~ VA-1-'Lc.v. 1 ~/1?. /st, 

Nome completo Data de nascimento 

\~,A) f:I_. ~ / i~ \Y+t) \11 
Endereço (rua, nº, complemento. bairro) l Cidade/ Estado 

Telefone fixo com DOO Telefone celular com DOO E-mail 

~~ 
Nº do RG Órgão emissor/Estado 

Escolaridade Formação 

"f ~ _ j Ar(), Lc,>j ; 8-W <-<Lw5 
Objetivo/ área de atuação/ atividade a ser exercida 

O(a) voluntário(a) acima qualificado(a) declara, livre e espontaneamente, para todos os fins e efeitos legais e jurídicos, que deseja e aceita prestar serviços voluntários ao Lar Espírita Vinha de Luz, em sua sede ou fora dela, nos termos da Lei Federal nº 9608/1998, com as alterações da Lei Federal nº 11692/2008 e da Lei Federal nº 13297/2016, sem recebimento de remuneração ou pagamento, sem geração de vínculo empregatício e sem geração de direito/obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal ou afim. 

Declara ter ciência de que eventuais despesas a serem obtidas em virtude da prestação de serviços voluntários apenas serão ressarcidas se comprovadas e se tiverem sido prévia e expressamente autorizadas pelo Lar Espírita Vinha de Luz. 
Declara ter ciência de que durante a prestação de serviços voluntários devem ser observadas as normas estabelecidas no Estatuto, no Regimento Interno e nos demais regulamentos do Lar Espírita Vinha de Luz. 
Declara também ter ciência de que a prestação de serviços voluntários poderá ser encerrada a qualquer tempo, sem aviso prévio ou formal mesmo que somente por vontade de uma das partes. 
Declara ainda que autoriza o uso de seu nome e da sua imagem para o registro das atividades realizadas no Lar Espírita Vinha de Luz, por meio de fotos e vídeos, para eventual divulgação nos meios de comunicação impressos e virtuais da instituição. 
Em tais condições, tendo lido e achado conforme, o(a) voluntário(a) assina o presente termo de adesão. 

Jundiaí, l(?_de_fl\1~6 ~----de_~?_s._, 

rqJrio(a) 

R. Frei ltaparica. 33 - VL Guilherme - Jundiaí - SP- Cep 13216.180- (11) 4587.5357 CNPJ - 50.977.636/0001-66 
www.vinhodeluzjundioi.org.br 






