RESOLUÇÃO N.º 14 /98*
*Revogada pela Resolução nº. 26/1999 do Conselho Universitário

Aprova o Termo de Adesão como Prestador
de Serviço Voluntário e altera a Resolução
n.º 08/98 – Conselho Universitário.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;
CONSIDERANDO o que consta do Processo n.º 2.766/98-81 e seu anexo
11.274/97-97, que apontam a necessidade e a oportunidade da instituição do
exercício de serviço voluntário na UFES;
CONSIDERANDO lei n.º 9.068, de 18 de Fevereiro de 1998, que dispõe
sobre o exercício do serviço voluntário;
CONSIDERANDO o parecer conjunto das Comissões de Legislação e
Normas, Orçamento e Finanças e de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais;
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação, unânime, da Sessão Plenária
Ordinária do dia 27 de agosto de 1998,
RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Termo de Adesão como Prestador de Serviço Voluntário que
passa a fazer parte desta Resolução.
Art. 2º Alterar a Resolução nº 08/98 onde se lê Servidor Voluntário, leia-se
Prestador de Serviço Voluntário.
Art. 3º

Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES, 27 DE AGOSTO DE 1998

JOSÉ WEBER FREIRE MACEDO
PRESIDENTE
®

UFES

TERMO DE ADESÃO COMO PRESTADOR
DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Senhor Chefe,
Venho requerer a Vossa Senhoria autorização para prestar serviço voluntário à
Universidade Federal do Espírito Santo, por intermédio do Departamento de
__________________ de acordo com a Lei n.º 9.068, de 18 de fevereiro de 1998,
Resolução n.º _______ do Conselho Universitário, para o que apresento, em anexo, o meu
Curriculum Vitae, bem como os dados abaixo:
Nome

Nacionalidade

Estado Civil

RG

Profissão

CPF

Endereço Domiciliar
Descrição das atividades que pretende exercer

_____________________________________________________________________________________
Condições específicas para o exercício das atividades

Prazo de duração do serviço

Declaro a veracidade das informações que ora presto, e para todos os fins
de direito, como instrução de meu requerimento de adesão como prestador de serviço
voluntário, conhecer os teores da Lei 9.068 de 18/02/98, que dispõe sobre serviço
voluntário, bem como ter ciência do estabelecido na Resolução nº 08/98 do Conselho
Universitário da UFES e os demais preceitos legais aplicáveis à espécie, afirmando
estar ciente de que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação
de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em conformidade com o disposto no
parágrafo único da lei acima citada.
Termos em que pede deferimento
,

de

de
Assinatura

.

