TERMO DE ADESÃO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO
MUTIRÃO DESPERTA JÁ

CLÁUSULA 1.a: O presente Termo tem como objeto estabelecer que as obrigações, trabalhos e atividades que
serão executadas no Projeto aqui tratado serão sempre realizados de forma voluntária, seja pelos integrantes do
Conselho do Projeto seja pelos participantes das tarefas e atividades do Projeto;

CLÁUSULA 2.a: NÃO poderão participar, como voluntários e/ou Embaixadores das ações do Desperta Já,
postulantes e/ ou pré-candidatos.

CLÁUSULA 3.a: As atividades do voluntário do NOVO serão pertinentes àquelas previstas no regulamento do
projeto e expostas no site do NOVO, na área pertinente e específica do projeto;

CLÁUSULA 4.a: O voluntário, ainda que não sendo um filiado do NOVO, concorda em observar as diretrizes e estar
de acordo com os valores, Estatuto do NOVO e demais normas internas do partido.

CLÁUSULA 5.a: O serviço voluntário será realizado de forma espontânea, sem recebimento de qualquer
remuneração, sem vínculo hierárquico habitual e regular, de forma que não gerará vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária.

CLÁUSULA 6.a: O voluntário não poderá manifestar opinião em nome do NOVO sem autorização prévia.

CLÁUSULA 7.a: O voluntário apoiará as ações do projeto exclusivamente com incentivos que advenham, direta ou
indiretamente, de pessoas físicas, declarando-se ciente de que o Partido NOVO e suas iniciativas não podem receber
nenhum tipo de financiamento ou apoio de pessoas jurídicas.

CLÁUSULA 8.a: O voluntário não poderá, em hipótese alguma, pedir voto em favor de nenhum pré-candidato.

CLÁUSULA 9.a: Também é, expressamente, proibida a afixação de cartazes, placas, faixas, estandartes, cavaletes,
bonecos e assemelhados em bens públicos, que pertençam ou cuja utilização dependa de autorização do poder
público ou em postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus
ou qualquer outro equipamento urbano de uso comum.

CLÁUSULA 10: O Voluntário, também, não poderá oferecer qualquer tipo de vantagem financeira, tampouco na
forma de brindes.

CLÁUSULA 11: Ao se cadastrar, o voluntário autoriza, expressamente, o uso de sua imagem, que será usada tanto
na divulgação das ações, quanto na prestação de contas, que poderão ser na forma de vídeos e fotos, bem como na

divulgação em veículos de comunicação, incluindo as redes sociais, observando o que dispõe o art. 5.º, inciso X da
Constituição Federal e o art. 20 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA 12: O objeto deste termo limita-se às iniciativas do projeto Desperta Já, não incluindo nenhuma
atividade de voluntariado para campanhas eleitorais que, sendo o caso, serão objeto de outro instrumento, nos
termos da lei e das resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O presente Termo é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma
das partes. Essa intenção deverá ser comunicada à outra parte, por meio de correspondência, valendo para tanto
mensagens enviadas por e-mail.

O VOLUNTÁRIO se declara ciente e de pleno acordo com os termos supra descritos, assinando o presente.

