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   DECLARAÇÃO 

 
 
 

Eu, ________________________________________, CPF nº 
_________________, RG nº _____________________, __________________, 
declaro que trabalho no Projeto Enfrente, CNPJ 15.760.727/0001-44 atualmente 
como voluntário, sem remuneração. 

 

  TRABALHOS ASSISTENCIAIS DO ENFRENTE: 
1 Entrega de Cestas Básicas 

2 Entrega de lanches para pessoas em situação de rua 

3 Trabalho no Presídio 

4 Trabalho no Grupo Cont;nue 

5 Trabalho na Escola de Educação Infantil 

  PROCEDIMENTOS: 
1 Apresentar-se à Coordenação do Projeto Enfrente 

2 Aguardar a inserção em algum grupo de trabalho 

3 Participar de Treinamento para início dos trabalhos 

4 Atender aos Eventos Sociais e Culturais do Projeto 

5 Utilizar  o colete do Enfrente nas atividades sociais do Projeto 

6 Contribuir econômico financeiramente dentro das possibilidades 

  ESPERAMOS QUE VOCÊ: 
A Cumpra os horários acordados 

B Tenha comprometimento e interatividade com o grupo 

C Respeito a hierarquia 

 D Respeite o Manual do Voluntário do Projeto Enfrente  

 

 

Embu das Artes, 02 de Janeiro de 2020 

 

________________________ 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E 

CONEXOS DE IMAGEM, EXIBIÇÃO, TRANSMISSÃO, RETRANSMISSÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

 

Eu, _______________________________________________ titular do documento de identidade RG 

n°_____________________ e do CPF/MF nº  _______________________, brasileiro (a), Profissão: 

_________________________________, residente e domiciliado(a) na 

_______________________________, na cidade de _________________, estado de São Paulo, cujo 

telefone para contato fixo é:_____________________ e celular: ___________________________ pelo 

presente instrumento e na melhor forma de direito, cedo à título gratuito, em caráter de colaboração pessoal 

e espontânea, ao Projeto Enfrente, inscrito no CNPJ 15.760.727/0001-44 com sede em Embu das Artes, 

Estado de São Paulo, na rua dos Crisântemos, n° 680, os direitos autorais e os de imagem e transmissão, 

reprodução decorrentes da minha participação em materiais de divulgação das instituições citadas acima, 

bem como nas transmissões, retransmissões, distribuição e comercialização, e por quaisquer outros meios 

desejados pela cessionária. 

Esta cessão se dá a fim de que a Cessionária possa, livre e desembaraçadamente, utilizá-las para fins 

culturais, promocionais e econômicos; colhendo os resultados inerentes através de todo tipo de publicação, 

incluindo meio impresso, assim como difusão, radiodifusão sonora e de sons e imagens, exibições públicas 

ou privadas em quaisquer órgãos e/ou ambientes públicos ou particulares, internos ou externos, por qualquer 

meio integrante das redes, Internet, satélite, ou de radiofrequência, podendo ainda distribuí-los em DVD’s e 

congêneres, sem qualquer limitação de emissões por prazo indeterminado, no âmbito territorial no Brasil e 

no exterior. 

Por expressão da minha vontade, firmo o presente instrumento. 

Embú das Artes, 02 de Janeiro de 2020. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 



 
 
 

 Rua dos Crisântemos, 658 - Invernada, Embu das Artes - SP, 06846-030  

  

           AJUDA FINANCEIRA 
     O Projeto Enfrente não tem nenhum subsídio financeiro. Nos ajude a continuar ajudando. 

    
  Nome:  __________________________________________ 
    
  CPF: _________________________________ 

  

 
CONTRIBUIÇÃO MENSAL 
 
Posso contribuir mensalmente com o valor  
 
de R$ _____________________ 
 
Farei a doação no dia: _________ de cada 
mês 

  
   

  

 

Você receberá boleto bancário via whattsapp 
com o vencimento e valor definido nesta 
ficha financeira. 

 
  

   

  

ENVIAR COMPROVANTE para: voluntarios@enfrente.org.br 
 

  

*** Sem o envio do comprovante, seu depósito não poderá ser identificado. 
 Contamos com sua AJUDA!*** 

 
  

   

  

Não posso contribuir financeiramente com a Instituição:  
  

  

 

     

    
  Embu das Artes, ________/_________/_________ 
    

  

Assinatura: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


