TERMO DE VOLUNTARIADO
(VERSÃO ATUALIZADA A 15 DE JUNHO DE 2020)

Por favor, leia cuidadosamente este Termo de Voluntariado, uma vez que
contém informação importante acerca dos seus direitos, deveres e
obrigações. Ao aceder ou ao utilizar quaisquer das plataformas do
Movimento Tech4COVID19 Brasil, aceita cumprir e ficar vinculado por
este Termo.
O Movimento Tech4COVID19 foi criado no contexto da pandemia de
COVID-19, formado por 120 startups e outras empresas de tecnologia em
Portugal, e apoiado pelo trabalho de uma base crescente de voluntários
de diferentes áreas.
O Movimento Tech4COVID19 Brasil é um movimento aberto a toda a
comunidade, e qualquer pessoa, individual ou coletivo, podendo criar ou
integrar grupos de trabalho. Assim, de forma voluntária essas pessoas
disponibilizam as suas competências com o objetivo de contribuir
ativamente para as necessidades identificadas em cada projeto.
No Brasil, a ATADOS, associação de defesa de direitos sociais que possui
uma plataforma que oferece diversas ações de voluntariado, foi escolhida
como representante do M
 ovimento T
 ech4COVID19 no Brasil.
O presente Termo constitui um acordo legalmente vinculativo (“Acordo”)
entre os/as Voluntários/as e o Movimento Tech4COVID19 Brasil,
conforme definido abaixo, e regulam o seu acesso e o seu uso das
plataformas dos projetos desenvolvidos no movimento.

1.

OBJETO DO TERMO

1.1.

Pelo

presente

Termo,

o/a

VOLUNTÁRIO/A

compromete-se

espontaneamente a realizar atividade voluntária no MOVIMENTO
TECH4COVID19 BRASIL, nos termos e condições claramente
expostos no programa de voluntariado ora anunciado e aceito,
ciente do disposto na Lei nº 9.608/1998 (Lei do Voluntariado).
1.2.

O/A VOLUNTÁRIO/A declara que a atividade que exerce em prol do
MOVIMENTO TECH4COVID BRASIL não é remunerada, não
representa vínculo empregatício nem gera obrigações de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim.

1.3.

O/A VOLUNTÁRIO/A poderá ser ressarcido/a pelas despesas que
comprovadamente

realizar

no

desempenho

das

atividades

voluntárias, desde que tais despesas tenham sido expressamente
autorizadas pela coordenação do MOVIMENTO TECH4COVID
BRASIL e/ou por representantes da A
 TADOS.
1.4.

O/A VOLUNTÁRIO/A declara, ainda, ter ciência de que eventuais
danos pessoais ou materiais no exercício do voluntariado não
serão imputados ao MOVIMENTO TECH4COVID BRASIL ou à
ATADOS, assumindo desde já integral responsabilidade pelos
riscos.

2.
2.1.

CESSÃO DE USO DE IMAGEM
O/A VOLUNTÁRIO/A cede ao MOVIMENTO TECH4COVID BRASIL,
a título gratuito, os direitos de uso de imagem relativos às
fotografias e gravações realizadas durante o programa de
voluntariado para difusão publicitária, midiática e para quaisquer
outros usos que o MOVIMENTO TECH4COVID BRASIL e a ATADOS
julgarem convenientes.

3.
3.1.

CONFIDENCIALIDADE
O/A VOLUNTÁRIO/A compromete-se a manter a confidencialidade
de quaisquer informações e dados pessoais aos quais venha ou
possa vir a ter acesso e/ou tratar nos termos da Lei nº 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

