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FICHA DE CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS 
 

Nome Completo:   

Local e data de nascimento:  

Sexo:  (   ) F (   ) M RG: CPF: 

Estado civil:  

Endereço Residencial: 

 CEP:   

Bairro:   Cidade:   Estado:  

Telefone:   FAX:  Celular:  

E-mail:  

Escolaridade completa: (    ) Primeiro Grau (    ) Segundo Grau (    ) Superior 

Curso:  Especialização:  

Habilidades:  

 

 

Ativ. Profissional: (  ) Func. Público (   ) Aposentado (   ) Autônomo 

(   ) Prof. Liberal (   ) Desempregado (   ) Empresário (   ) Func. de ONG 

(   ) Fun. Empresa Privada (   ) Func. de Empresa Publica/Estatal (   ) Dona de casa 

(   ) Estudante (    ) Outros: 

Onde trabalha:  

Cargo/Função:  

Endereço Comercial: 

 CEP:   

Bairro:   Cidade:   Estado:  

Telefone:   ramal:  FAX:  

Preferência para contato: (    ) residência (    ) trabalho 

Já atuou como voluntário? (   ) Sim (   ) Não Onde?  

Contato na entidade (nome e tel):  

Atividades que desenvolvia:   

 Por quanto tempo?  

 
Em caso de Necessidade, indique pelo menos uma pessoa e/ou instituição que possa  
dar referências suas:  

Fone:   

 
Conhecimento de Idiomas 

Idioma: Lê Fala Escreve Traduz 

Inglês (      ) (      ) (      ) (      ) 

Espanhol (      ) (      ) (      ) (      ) 

Francês (      ) (      ) (      ) (      ) 

Alemão (      ) (      ) (      ) (      ) 

Italiano (      ) (      ) (      ) (      ) 

Outra: (      ) (      ) (      ) (      ) 

 
Conhecimentos que possui e que podem ser úteis a instituição:  

 



Federação de Bandeirantes do Brasil 
São Paulo 

 
Fone: (0xx11) 3865-2703                        Fax: (0xx11) 3873-1190          coordenacao@bandeirantesp.org.br 

Habilidades que possui e que podem ser úteis a instituição:  

 

Porque quer ser voluntário da Federação de Bandeirantes do Brasil?  

 

 
Preferências: 
- Em que área gostaria de trabalhar? (marque no máximo 2 opções) 
(   ) Atividades diretamente com crianças e adolescentes 
(   ) Atividades diretamente com público adulto 
(   ) Projetos Comunitários 
(   ) Eventos 
(   ) Administração e/ou apoio 
(   ) Outros: 

Em que bairro gostaria de trabalhar?  

Que tipo de atividades gostaria de realizar? (listar no maximo 5)  
 

 

 
Qual o seu tempo disponível? 

 2º feira 3º feira 4º feira 5º feira 6º feira Sábado Domingo 

Manhã hs hs hs hs hs hs hs 

Tarde hs hs hs hs hs hs hs 

Noite hs hs hs hs hs hs hs 

 
Gostaria de trabalhar: 
(   ) eventualmente – eventos específicos em datas definidas que necessitem de minha  
Participação 
(   ) temporariamente – projetos ou ações em período especifico de inicio e termino 
(   ) continuamente – ações que não tenham período para terminar, o trabalho será  
realizado enquanto houver interesse em participar 
 
Observações:   

 

 

 
Compreendendo a responsabilidade do trabalho com crianças e jovens dentro do  
Movimento Bandeirante, declaro que as informações acima são verdadeiras, e ainda que: 
- Não tenho envolvimento com drogas; 
- Não tenho envolvimento com atividades ilícitas; 
- Nada tenho que desabone minha conduta. 
 
Data:   Assinatura:  

 
Atividades desenvolvidas dentro da instituição: 
 
 
 
Data de inicio:  Data  de Término:  
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TERMO DE ADESÂO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Considera-se Serviço Voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 

prestada por pessoas física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição 

privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, cultural, educacional,       

(Art. 1°, Lei n° 9.608 - Lei do Serviço Voluntário). Parágrafo único: O Serviço 

Voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária e afins. 

 

Nome:  

RG:  CPF:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

CEP:  Tel:  (       ) Cel: (     ) 

FAX: (     ) E-mail:  

Tipo de trabalho que o voluntário vai prestar:  

 

 

Número de horas semanais que vai atuar como voluntário:  

 

Instituto onde o voluntário vai prestar o serviço: 

FEDERAÇÃO DE BANDEIRANTES DO BRASIL – SÃO PAULO 

CGC: 33.858.184/0006-99 

Núcleo:  

Endereço:  

Cidade:  

  

Declaro que estou ciente e aceito os termos da LEI DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, 

nº 9.0608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

São Paulo,   de  de  

 

   

Assinatura do Voluntário   

   

Nome do Responsável pela Instituição Assinatura do Responsável 

   

Nome da Testemunha 1  Assinatura Testemunha 1 

 

 

  

Nome da testemunha 2  Assinatura Testemunha 2 

 

O TERMO DEVE SER RENOVADO A CADA 2 ANOS 
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LEI DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 (Lei n° 9.608, de 18 de Fevereiro de 1998) 
Dispõe sobre o Serviço Voluntário e  dá outras 

providências 

 

 

 

Art. 1º Considera-se Serviço Voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 

remunerada, prestada por pessoas físicas a entidade pública de qualquer 

natureza, ou a Instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. 

 

Parágrafo Único O Serviço Voluntário não gera vinculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

Art. 2º O Serviço Voluntário será exercido mediante a celebração de Termo de 

Adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador de serviço 

voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

 

Art. 3º O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

 

Parágrafo Único As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 

pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

 

Art.4º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.5º   Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 
(Lei assinada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, no dia 

18 de Fevereiro de 1998) 

 


