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INSTITUTO EDUCACIONAL 
DE TEOLOGIA EVANGÉLICA 

 

TERMO DE VOLUNTARIEDADE DO PROFESSOR(a) 
 

Aos __________________________________ dias de __________________ de 201___, na cidade 

de ______________________________________________, na Estado da(o) ___________________, 

neste ato, as partes a seguir, nomeadas, celebram entre si este TERMO DE ADESÃO DE ATIVIDADES 

VOLUNTÁRIAS, de um lado, doravante denominada com a sigla IETEV - INSTITUTO EDUCACIONAL DE 

TEOLOGIA EVANGÉLICA, organizado pela reitoria de Extensão, aqui representada por Carlos Antonio 

Santos de Novais, portador do RG nº _____________________ e do CPF nº 

____________________________, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Vitória da 

Conquista - BA; e do outro lado doravante chamado de VOLUNTÁRIO(A), 

_________________________________________________, portador do RG nº 

____________________________ e do CPF nº ____________________, brasileiro(a), estado civil 

________________________, residente e domiciliado nesta cidade de 

__________________________________________________, professor Voluntário do IETEV (Instituto 

Educacional de Teologia Evangélica), concordam convencionar este TERMO DE ADESÃO com às 

seguintes Cláusulas e condições entre si: 

CLÁUSULA 1ª 
O presente Termo de Adesão tem como objetivo propiciar ao(à) VOLUNTÁRIO(A), por parte desta 

UNIDADE TEOLÓGICA, local e estrutura para desenvolver atividades de sua área de atuação, no 
“NÚCLEO DE Nº _______ DO IETEV”, com funcionamento na igreja/comunidade 
_________________________________________, nesta cidade de __________________________, à 
Rua/Avenida ______________________________________ nº______, bairro 
____________________________________, próximo ______________________________________, 
concedido pelo(a) ______________________________________________, responsável pelo local e por 
tempo determinado, cujas atividades são: LECIONAR ALGUMAS MATÉRIAS TEOLÓGICAS, conforme 
necessidade do IETEV. 

 
CLÁUSULA 2ª 
Poderá o(a) voluntário(a) ser aproveitado(a) em outras atividades da instituição durante a vigência 

deste instrumento particular, desde que conte com o seu consentimento expresso e sejam compatíveis 
com as atividades mencionadas na Cláusula Primeira deste Termo, principalmente no que diz respeito a 
ministração de aulas. 

 
CLÁUSULA 3ª  
Fica compromissado entre as partes que: 
a) As atividades do VOLUNTÁRIO(A) a serem cumpridas serão desenvolvidas durante o período de 

aulas que no “NÚCLEO DE Nº _______ DO IETEV”, são exercidas no local mencionado na Cláusula 1ª, 
acordando em cumprir as jornadas de (duas horas aulas) semanais, ou seja, nas 
______________________, horário esse compatível com nossas atividades pedagógicas e 
disponibilidade da Igreja hospedeira. 
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b) O(A) VOLUNTÁRIO(A) se submeterá às normas desta Instituição e da Coordenadoria 

responsável pelo Curso; 
 
c) O serviço voluntário será realizado a partir da data de sua assinatura até o dia em que o 

Voluntário se desligar das atividades ou o seu desligamento ser solicitado pela coordenadoria do IETEV, 
a qualquer tempo, mediante comunicação de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, motivando-se ou não a decisão. 

 
CLÁUSULA 4ª 
Constituem motivos para a interrupção automática do presente Termo de Adesão de Atividades 

Voluntárias o não cumprimento do convencionado neste Termo de Adesão ou a prática de ato que 
vilipendie o nome, a imagem e a boa fama da UNIDADE CEDENTE e/ou que venha a causar prejuízo para 
uma das partes, VOLUNTÁRIO E/OU INSTITUIÇÃO TEOLÓGICA. 

 
CLÁUSULA 5ª 
Nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº. 9608/98, de 18 de fevereiro de 

1998, o(a) VOLUNTÁRIO(A) não terá vinculo empregatício de qualquer natureza com a UNIDADE 
CONCEDENTE E INSTITUIÇÃO TEOLÓGICA, o que será garantido mediante a sua respectiva assinatura. 

 
Eu, ________________________________________________, declaro estar ciente que meu 

serviço prestado ao IETEV, é meramente voluntário e, portanto, sem nenhum vínculo empregatício com 
o mesmo, conforme a 5ª Cláusula, haja vista que, o IETEV ministra cursos teológicos reconhecidos como 
curso de cunho Livre sem fins profissionais, antes meramente religiosos.  

 
E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições estabelecidas, as partes assinam, o 

presente Termo de Adesão de Voluntário, em duas vias de igual teor, cabendo a primeira à INSTITUIÇÃO 
TEOLÓGICA e a segunda ao(à) VOLUNTÁRIO(A). 

 
 

____________________________________________ 
Carlos Antonio Santos de Novais 

Diretor Presidente do IETEV 
 
 

____________________________________________ 
Professor Voluntário de Teologia 

 
 
 

NÚCLEO DE Nº _______ DO IETEV 
IGREJA:_______________________________________________ 
CIDADE:_______________________________________________  

 
 

Vitória da Conquista – BA           ________/ _______________/ 201______. 


