
EDITAL Nº 04/2022 – POLO-VIT-IFES
PROCESSO SELETIVO DE VOLUNTÁRIO - PROJETO DELA21

TERMO DE ADESÃO A SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Eu, ,

CPF: , Tel.: , E-mail: , 

doravante chamado de  VOLUNTÁRIO, participei do processo seletivo estabelecido pelo  Edital 04/2022 - Processo
Seletivo de Voluntários, tendo sido APROVADO e, por meio deste Termo, manifesto minha espontânea vontade de
integrar a equipe de pesquisa, cujo objeto da prestação de serviço voluntário é o atendimento às demandas d o
Projeto DELA22, definidas pelo COORDENADOR do referido Projeto de acordo com Convênio e Plano de Trabalho
próprios. Estou ciente de que tenho as mesmas obrigações dos demais membros da equipe do Projeto, a saber:
realizar atividades de pesquisa aplicada nos termos do Edital supracitado, entregar Relatórios Mensais de Atividades,
participar de reuniões quando solicitado, participar da elaboração de demais relatórios e atividades de pesquisa
quando for solicitado, atender a solicitações da equipe gestora do Polo de Inovação Vitória (Polo EMBRAPII Ifes),
atender a solicitações da EMBRAPII - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, responder a questionários
de avaliação de atividades, dentre outras atividades relacionadas ao Projeto. Após o encerramento das atividades de
pesquisa, manterei contato atualizado com a equipe gestora do Polo de Inovação Vitória sabendo que em qualquer
tempo poderei ser consultado por esta ou pela EMBRAPII sobre atividades executadas durante a pesquisa. Minha
Carga Horária de Trabalho será de 10h semanais /  40h mensais, no período que em que não houver conflito com
atividades letivas,  caso eu possua vínculo ativo de estudante, com início e término de atividades definidos pela
coordenação do projeto, não ultrapassando o calendário de atividades do COORDENADOR, que será meu supervisor
e sob sua responsabilidade obterei acesso aos espaços físicos e equipamentos de pesquisa da instituição ao qual o
COORDENADOR está vinculado, cujas ulteriores solicitações de acesso este se encarregará de obter junto à direção
da instituição, não ultrapassando o período de vigência do convênio. Minhas atividades serão atestadas por meio da
entrega  obrigatória  de  Relatório  Mensal  de  Atividades,  assinados  por  mim,  VOLUNTÁRIO,  em  conjunto  com  o
COORDENADOR do Projeto, a ser enviado no mês subsequente à execução das atividades conforme solicitação do
Polo de Inovação Vitória. Tenho conhecimento e aceito que minha atividade de prestação de serviço de pesquisa ora
proposta não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, seja para a
empresa  para  a  qual  se  executa  a  pesquisa,  seja  para  a  fundação de  apoio  envolvida  no  Projeto,  seja  para  a
instituição de vínculo de quaisquer pesquisadores integrantes do Projeto. Quando solicitado, fornecerei os dados
necessários para cadastro no SIPAC Ifes e/ou assinarei documentos com certificação digital pelo GOV.BR ou outro
sistema que utilize Certificado Digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente, em observação à Lei 14.063/2020. Manterei
SIGILO sobre as atividades realizadas, em quaisquer meios físicos ou digitais, sob pena de violação de direito com
consequências  cíveis  (art.  5º,  X,  Constituição),  criminais  (art.  195,  XI,  LPI),  trabalhistas  (art.  482,  g,  CLT)  e
administrativas. A obtenção de dados neste Termo é necessária em razão de Convênio, consonante ao Art. 7º, inciso
III, da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

O  presente  termo  vigora  pelo  prazo  de   a  ,  podendo  quaisquer  das  partes

rescindi-lo a qualquer tempo, sem qualquer ônus e independentemente de prévia comunicação. Estabelecendo o
vínculo de voluntário ao Projeto, firmam este Termo:

Assinatura Digital do Voluntário Assinatura Digital do Coordenador do Projeto
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