Inscrição e Autorização de Participação de Estudante no
Projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania e Direito de Imagem
Nome:
E
S
T
U
D
A
N
T
E

Data de Nascimento:

Série/Ano:

Telefone/Whatsapp:

Instagram/Facebook:

Escola:

Município:

Nome:
R
E
S
P
O
N
S
Á
V
E
L

RG Nº:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão:

Endereço Residencial: (Logradouro, nº, CEP, Bairro, Cidade e UF)
Telefone/Whatsapp:
Indique sua relação com o estudante:
(

) Pai (

) Mãe (

) Outros ______________________________________

Na qualidade de Responsável pelo (a) Estudante acima nomeado (a), autorizo que o(a) mesmo(a) participe do Projeto
Tribos nas Trilhas da Cidadania, uma realização da ONG Parceiros Voluntários e da Escola
__________________________________________________________________________, como público a ser
apoiado. Também autorizo a Parceiros Voluntários a utilizar a imagem (fotos e filmes) do estudante citado, o qual
declaro ser responsável, nas publicações da ONG Parceiros Voluntários por tempo indeterminado, bem como em
todas as peças publicitárias e similares que visam a mobilização pública para a prática do voluntariado em busca do
bem comum para a sociedade.
Declaro, também, estar ciente de que o artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional
nº 20, o art. 403 da CLT, por ocasião da Lei 10.097 de 19/12/nº 2000 e o ECA - Lei 8.069/90, por força da Constituição,
proíbem qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
motivo pelo qual também estou ciente de que o estudante acima citado não realizará nenhum tipo de trabalho,
estando, apenas, participando de uma proposta socioeducativa que tem como objetivo “proporcionar às crianças,
adolescentes e jovens uma oportunidade de atuar no contexto social como agentes mobilizadores e articuladores de
soluções para problemas de suas comunidades, por meio do voluntariado, com base em valores humanos e éticos,
no exercício da Solidariedade e da Responsabilidade Social Individual (RSI)”. Não há qualquer comprometimento ou
vínculo obrigacional com qualquer tipo de resultado, podendo o mesmo, à qualquer tempo, requerer sua saída do
Projeto Tribos.
Local:

Data:

Responsável:
(Assinatura)

