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                                                 TERMO DE ADESÃO 
 

 
Associação Projeto Cidadão – APC 

 
 

Fazendo Jesus Conhecido Através da Convivência e Serviço. 
 

 
 

Pelo presente Termo de Adesão, de um lado Associação Projeto Cidadão – APC - 

Moçambique - Africa.  Instituição coletivo/jurídica  de direito privado, associação de 

cunho cristão, civil, de caráter social, educacional, cultural, assistencial, de saúde, 

desporto,  filantrópico humanitário internacional e interdenominacional sem fins 

lucrativos sediada em  
- Boane - Moçambique - África, inscrita no NUIT - Número Único de Identificação 

Tributária…………………………. . e do outro 
lado ...................................................................................... nacionalidade:................

estado civil ......................, missionário,   voluntário. 
Passaporte nº ..............................Validade...........................Expedição....................... 

                             BI ou RG nº ……………………………………………………… 
residente à 

Rua .......................................................................................................em ……………
……………………………………………   na qualidade de  prestador de serviço 
voluntário firmam o presente Termo de acordo com o TERMO DE ADESÃO 

 E  conforme o conjunto de cláusulas a seguir expostas: 
 
 
 
 

Cláusula 1ª -  O prestador de serviço voluntário compromete-se a prestar serviços 
voluntários como missionário, voluntário sem vínculo empregatício com 

a Associação Projeto Cidadão – APC exercendo as seguintes atividades: 
 

....................................................................................................................................... 
 

....................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 2ª - O prestador de serviço não receberá salário, qualquer tipo de 
remuneração ou vantagens por trabalhos desenvolvidos, sendo que o mesmo será 

responsável pelo seu próprio sustento, bem como o de sua família se a tiver; 
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Cláusula 3ª - O prestador de serviço neste ato declara ter recebido exemplares dos 
1) Objetivos, 2) Quem Somos e 3) Politica Financeira da Associação Projeto 

Cidadão – APC, ter conhecimento de seus conteúdos e submeter-se a eles, bem 
como seus princípios e normas cristãs. 

 
 

 
Cláusula 4ª - O prestador de serviço voluntário poderá ser desligado da Associação 
Projeto Cidadão – APC em caso de desrespeito e condutas desonrosas às normas 
estabelecidas pela mesma, segundo os seus princípios e documentos entregues, 
faltas, atrasos, não comparecimento as convocações para reuniões, descuido do 

material entregue para melhor qualidade do serviço prestado, não participação das 
ações corporativas e coletivas.  

. 
 

 
Cláusula 5ª - Em caso de necessidade, o prestador de serviço voluntário poderá 

deslocar-se para trabalhar nas diversas unidades localizadas no território 
nacional ou fora dele, sendo que todas as despesas com transporte serão por sua 

conta, não havendo ressarcimento de tais despesas por parte da Associação Projeto 
Cidadão – APC; 

 
 
 

 
Cláusula 6ª - Todo prestador de serviço voluntário da Associação Projeto Cidadão – 

APC será estimulado a ter seu plano de previdência, bem como plano de saúde 
individual ou familiar; 

 
 

 
 

Cláusula 7ª - A Associação Projeto Cidadão – APC não se responsabilizará por 
quaisquer danos moral, material ou físico que possam ocorrer com o prestador 
de serviço voluntário durante o exercício de suas atividades como voluntário; 

 
 
 
 

Cláusula 8ª - O presente termo é celebrada por tempo indeterminado e poderá ser 
rescindido por qualquer das partes mediante aviso dado por escrito 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

 
 

Cláusula 9ª - O prestador de serviço voluntário neste ato não irá pleitear 
judicialmente direitos cíveis a seu favor declarando que está plenamente ciente 

de todas as condições dos serviços prestados voluntariamente à Associação Projeto 
Cidadão – APC. 
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Por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente termo em 2 (duas) 

vias de igual teor perante duas testemunhas. 
 
 

 
 
 

Boane - Moçambique - África  ,..............de ......................................de 20............. 
 
 
 

Nome Por Extenso:_________________________________________ 
 

       Assinatura:.................................................................................................... 
 

VOLUNTÁRIO: 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 

1) Nome Por Extenso:................................................................................................... 
          

Assinatura:..................................................................................................................... 
 

2) Nome por Extenso:..........................................................................:......................... 
 
Assinatura:..................................................................................................................... 

 
 

 
00 258 8264 46 233 

 
 
 

Associação Projeto Cidadão – APC 
 
 
 

Boane – Moçambique – África. 
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