
 

 

1. Dados de Identificação de Voluntário 

Nome: 
 

Fale um pouco da sua personalidade: 
 
 
 
 

 

Endereço para correspondência 
 

N°: 

Complemento: 
 

Bairro: 

 Cidade: 
 

CEP: 

Estado: 
 

Telefones: (casa, associação, celular, nome da operadora) 

E-mail:  
 

Facebook:                          Twitter:                                                     Blog/Site: 

Data de Nascimento: 

 
 

 

  

Caro (a) voluntário (a), 

Para efetivar sua inscrição no Programa de Voluntariado do Instituto Baresi preencha a ficha inteiraa e 

envie-a para o e-mail indicado a seguir, junto com um mini currículo, para instituto.baresi@gmail.com 

No assunto coloque VOLUNTARIADO.  

mailto:instituto.baresi@gmail.com


 2. a - Como você espera colaborar com o Instituto Baresi: 

 

B -Qual a maior dificuldade, em sua opinião e experiência, no Brasil, enfrentada pelas pessoas 

com doenças raras? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Escolaridade 

Curso  

Instituição  

Período  

 

 

 

 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  



4. Disponibilidade: Quais os dias da semana que você tem disponibilidade 

para o trabalho voluntário? 

(   ) 2o. feira   (  ) 3o feira   (  ) 4o feira   (  ) 5o feira   (  ) 6o feira (  )sábado (   ) domingo  

Período para o trabalho voluntário?  

(  ) Manhã (  ) Tarde (  ) Noite (  ) Outro __________________(especifique) 

 

5. HABILIDADES 

 Marque de 0 a 5 0 muito fácil, 1 fácil, 2 regular, 3 difícil, 4 muito difícil, 5 nunca consigo:  

 Disponibilidade interior para “estar” com o outro 

Maturidade para crescer em grupo (capacidade de conviver com as suas fraquezas e a dos outros) 

Capacidade para viver em comunidade  

Capacidade de adaptação a novas realidades 

Capacidade de aceitação de si e dos outros 

Capacidade para promover relações interpessoais “criadoras” e “construtivas” 

Identificação com os valores da tolerância, do respeito, da justiça, da paz, da solidariedade, do diálogo, 

… 

ÁREAS DE INTERESSE 
 1 = Nenhum 2 = Pouco 3 = Algum 4 = Muito  

Educação (ensino pré-primário)      

Comentários  

Educação (ensino primário)      

Comentários  

Educação (ensino secundário)      

Comentários  

Informática      

Comentários  

Ofícios Manuais (costura ou scrap)      

Comentários  

Saúde      

Comentários  

Gestão e Planeamento      

Comentários  



Organização (adm)      

Comentários  

      

 

CONHECIMENTO DE LÍNGUAS 

 
 
 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DE VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

A SUA PALAVRA Qual será sua 
maior dificuldade? 

Resposta:  

 
Termo de Adesão 

 

Pelo presente termo de Adesão, decido espontaneamente realizar atividade voluntária, nesta 

Organização, ciente da Lei nº 9.608, de 18/02/1998, que declara que o mesmo é atividade não 

remunerada, não representa vínculo empregatício nem gera obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim.  

 

Data, Local e Assinatura 


