
 

 

 

Procedimentos para Adesão ao serviço voluntário nas ações de extensão – IFSP câmpus Salto 

 

Segue informações para adesão ao serviço voluntário das ações de Extensão do câmpus Salto: 

 

1. Combinar as tarefas e participação no projeto diretamente com o proponente da ação; 

2. Preenchimento do termo de voluntariado (anexo I), com cópia de um documento pessoal 

(CPF e ou RG) e entrega na Coordenadoria de extensão- sala 111; 

3. O bolsista e ou voluntário deverá se cadastrar na plataforma do sigproj 

http://sigproj1.mec.gov.br/  

4. O proponente da ação deverá indicar no relatório final do projeto, o número de horas e 

nomes completos dos voluntários e bolsistas da ação, como colaboradores, para fins de 

certificação. 

 

Qualquer dúvida entrar em contato com cex.salto@ifsp.edu.br ou nos procure pessoalmente na 

sala 111. 

 

 

Salto, 13 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Cathia Alves 

Coordenadoria de Extensão 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DE SÃO PAULO – IFSP 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 Termo de Adesão que entre si celebram, de um lado o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo - IFSP, entidade autárquica federal, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.882.594/0001-65, com sede e foro na capital do estado de São Paulo, neste ato 
denominada IFSP, representada por seu Diretor Geral do Câmpus SALTO, Sr.(a) Karina Aparecida de Freitas 
Dias de Souza, e  do outro lado, 
_________________________________________________________________________________(nome 
completo sem abreviaturas), CPF n° _________________________, RG n° 
___________________________________, prestador de serviço voluntário, residente e domiciliado 
à___________________________________________________________________ n°________, na cidade 
de _____________________________________, neste ato denominado VOLUNTÁRIO, resolvem, com 
fundamento na Lei n° 9.608/98, de 18/02/98, celebrar o presente instrumento, na forma e condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  O VOLUNTÁRIO participará no IFSP, Câmpus SALTO, no período 

de ___/___/_____ a ___/___/_____, de segunda à sexta (dias da semana), as atividades referentes ao 

Projeto de Extensão _______________________________ com carga horária de 20 horas semanais. 

CLÁUSULA SEGUNDA -  O VOLUNTÁRIO fica autorizado a utilizar as instalações e bens do 

Câmpus SALTO, em consonância com o estabelecido no projeto de extensão, necessários à 

execução das atividades, sendo este instrumento, parte integrante. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O VOLUNTÁRIO é responsável pelos danos que causar aos bens e 

instalações do IFSP, respondendo civil e criminalmente, devendo manter as instalações e bens 

usados em perfeito estado e restituí-los nas mesmas condições que os recebeu. 

CLÁUSULA QUARTA - O serviço voluntário será realizado de forma espontânea, sem 

percebimento de contraprestação financeira ou de qualquer remuneração e não gerará vínculo 

empregatício com o IFSP, nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.  

CLÁUSULA QUINTA - O VOLUNTÁRIO não será ressarcido pelas despesas que realizar no 

desempenho de suas atividades. 
 E, por estarem justas e acertadas, formalizam as partes o presente TERMO DE ADESÃO, assinado 
em 2 (duas) vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

 
Salto, ____ de __________de 201

 
 
_____________________________ 
 
      Diretor(a) Geral Câmpus Salto 

________________________________ 
 

Voluntário
 
Testemunhas: 
1.  _________________________________              2.  _________________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:        CPF:



 

 

 


