
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

  

                                               ANEXO I - Autorização dos pais ou responsável 

Proposta: ______________________________                                                                                                                           

Estudante: ______________________________                                                                                                              

CPF: ______________________________       

Declaro conhecer e aceitar os critérios e as normas que regem o Programa IF Mais 

Empreendedor,  no  qual o estudante ______________________________                                                                                                                                                  

, neste ato sob minha responsabilidade, participará desenvolvendo as atividades no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano/Campus 

Itapetinga, com carga horária de  ______________    horas  semanais  e  receberá  

durante  a  vigência  do  programa  o  valor  mensal  de  R$ 400,00 referente à bolsa. 

Assumo o compromisso de devolver ao IF Baiano, em valores atualizados, a(s) 

mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e os compromissos do 

plano de trabalho do projeto mencionado não sejam cumpridos.  

Certifico como verdadeiras as informações prestadas acima e autorizo o estudante 

identificado a participar do programa, nas condições definidas no edital. 

Local______________, _____/____/2021 

Assinatura do responsável:                                                                                                       

Nome completo do responsável: 

CPF do responsável: 

Telefone: (     )  ____-____     Email: _____________________________ 

(Anexar cópia do RG do responsável)  



 

ANEXO II - Modelo de carta de intenções 

Orientação: Preencha no item 1 (apresentação) seus dados e o título do projeto que 
pretende participar. Em seguida, no item 2 (intenções), escreva os motivos pelos quais deseja 
participar como bolsista e os seus conhecimentos e interesse na área de empreendedorismo, 

gestão, marketing digital e Music Business. Ao final, coloque o local, data e assinatura. 

1) Apresentação 

Eu,____________________________________________, brasileiro(a), 

portador(a) do RG_________________________, CPF _________________, 

aluno(a) regular matriculado(a) no curso de 

_____________________________________do(a)_________________________

_____________________________, Telefone: (     )  ____-____     Email: 

_____________________________, tenho interesse em participar das atividades do 

projeto ____________________(escreva o título do projeto para o qual deseja 

participar). 

 
2) Intenções (até 20 linhas, letra tipo Arial ou Times New Roman, tamanho 12) 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Cidade,  ______ de _____________de 2021. 

Assinatura do(a) estudante                                                                                                    

Nome completo do(a) estudante 

  



 

ANEXO III - Termo de adesão ao serviço voluntário 

 

Dados do(a) voluntário(a) do projeto  

Nome completo  

CPF  

RG  

Celular  

E-mail  

Endereço completo  

Cidade  

CEP  

 

Dados da Instituição 

Razão social Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 

Campus  

CNPJ (campus)  

Representante Legal  

Telefone  

Endereço completo  

Cidade  

CEP  

 

Dados do(a) coordenador do projeto 

Nome completo  

SIAPE  



CPF  

Celular  

E-mail  

 

Dados da Instituição 

Modalidade Serviço Voluntário 

Início ___ / 09 /2020 

Final ___ / 12 /2020 

IMPORTANTE: O serviço voluntário não remunerado, sem vínculo empregatício com 

objetivos cívicos, culturais, educacionais e recreativos 

 

As partes acima qualificadas acordam entre si as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1ª.Considera-se serviço voluntário aquele exercido sem remuneração e 

prestado pessoalmente pelo Aderente 

CLÁUSULA 2ª. O serviço voluntário terá duração de __ dias, com carga horária de 

_________ horas diárias, cumpridas de ______ às ______ horas, no dias (descrever 

quais dias da semana) no período de ___ / ___ / 2020 a ___ / ___ / 2020. 

CLÁUSULA 3ª. O VOLUNTÁRIO não será remunerado, por se tratar de prestação de 

serviços voluntários no (INFORMAR NOME DO PROJETO) . 

CLÁUSULA 4ª. Ao VOLUNTÁRIO caberá observar e acatar normas internas e 

recomendações da Coordenação do projeto, bem como manter sigilo sobre todas as 

informações de caráter confidencial sob pena de responder por perdas e danos 

decorrentes dessa inobservância. 

CLÁUSULA 5º. O voluntário estará sujeito ao cumprimento das orientações emanadas 

pelo supervisor indicado. 

CLÁUSULA 6º. O voluntário que aderir aos termos estabelecidos implicará na aceitação 

total de suas condições não gerando, posteriormente, quaisquer obrigações entre as 

partes. 



CLÁUSULA 7ª. Caberá ao VOLUNTÁRIO a elaboração de relatórios de atividades que 

deverão ser fornecidas ao coordenador de atividades do IFBAIANO - Campus (NOME DO 

CAMPUS) 

CLÁUSULA 8ª Este contrato rescindir-se-á automaticamente quando: 

a) for do interesse particular do VOLUNTÁRIO, visando que o mesmo deverá avisar a 

ORGANIZAÇÃO com, pelo menos, duas semanas de antecedência, para que se possa 

contatar um substituto; 

b) por interesse administrativo da ORGANIZAÇÃO; 

Por estarem justas, as partes assinam este instrumento, contendo o TERMO DE 

ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, em três vias de igual forma e teor. 

 

Cidade,  ______ de _____________de 2021. 

Nomes completos e assinaturas: 

Voluntário / Coordenação do projeto 

 


