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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROExC 

 

                                                      

 

 

Eu, _________________________________________________coordenador(a) do Programa/Projeto 

intitulado __________________________________________________________________, processo nº 

X______/201__ , me comprometo, independentemente de ter sido contemplado com bolsa, a cadastrar o 

seguinte colaborador (a): 

 

Nome do colaborador(a) 

_________________________________________________________________ 

(    ) Interno  (    ) Externo 

Nº
 
 da matrícula ____________________    

Nº do documento de Identidade:________________ Órgão Expedidor: ______ UF:__ 

Nº CPF: _______________________  

Naturalidade ______________________          Nacionalidade _________________ 

Tel.(s) (   ) _________________ Cel. (   ) _______________ 

E-mail _________________________________ 

Função a ser desempenhada: _________________________________  

Horário: ________às________  

Dias da semana: ________________________  

Local: ______________________________________________ 

Vigência: de ____/____/2016  a ____/____/2016   

 

 

 Condições gerais:  

 

1. O trabalho a ser desempenhado junto ao Programa/projeto é atividade não remunerada e não gera 

vínculo empregatício nem funcional ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.  

2. Compete ao colaborador participar das atividades e cumprir com empenho e interesse a função 

estabelecida.  
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3. Será de inteira responsabilidade do colaborador qualquer dano ou prejuízo que vier a causar ao 

Programa/Projeto ou a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).  

4. O colaborador isenta a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) de qualquer 

responsabilidade referente a acidentes pessoais ou materiais, que por ventura venham a ocorrer no 

desempenho de suas atividades.  

5. O desligamento do colaborador das atividades do Programa/Projeto poderá ocorrer a qualquer momento, 

bastando o desejo expresso de uma das partes, sendo necessária a assinatura do Termo de Desligamento.  

 

6. O cumprimento do plano de atividades na sua totalidade gerará, ao final da sua execução, um certificado 

emitido pelo coordenador do Programa/Projeto.  

 

 O presente Termo de Adesão estará em vigor até o final do presente ano, quando deverá ser renovado, 

caso seja de interesse de ambas as partes.  

 

Declaro estar ciente do descritivo de função e que aceito atuar como colaborador conforme este Termo de 

Adesão.  

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________ de _______. 

 

        ______________________________                    _______________________________ 

Colaborador (a)          Coordenador(a) do Programa/Projeto 

Carimbo 

 

 


