
 

CLUBE DE LÍDERES MONTE EVEREST 
REGIÃO TUPI – DISTRITO IBES – ASES 

 

- Registro de Membro - 

 
Favor preencher todos os campos abaixo, informando os seguintes dados: 

 

Pessoais 
 

Nome Completo: ........................................................................................................ Sexo: ............ 

Endereço Completo: .......................................................................................................................... 

......................................................................................... CEP........................................................... 

Telefone Residencial: ..................................................... Celular: .................................................... 

Telefone Comercial: ....................................................... Fax: .......................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................... 

RG: ..................................... CPF: .................................... Naturalidade: .......................................... 

Idade Atual: .................. Data de Nasc.: ........./........../................... Estado Civil: ............................. 

 

Escolaridade 
 

Grau de Instrução: Ensino Fundamental Completo (   )        Ensino Fundamental Incompleto (   ) 

                               Ensino Médio Completo (   )                  Ensino Médio Incompleto (   ) 

                               Ensino Superior Completo (   )               Ensino Superior Incompleto (   ) 

Estuda atualmente? ............... Período: ......................... Curso: ........................................................ 

Trabalha atualmente?............. Período: ......................... Profissão: .................................................. 

 

Saúde 
 

Tipo Sanguíneo: .......................................................... Fator RH: Positivo (   )    Negativo (   ) 

Doenças: Diabetes (   )    Cardiopatia (   )    Hipertensão (   )    Epilepsia (   )                                         

               Outras: ................................................................................................................................ 

Alergias: Bronquite (   )    Asma (   )    Rinite (   )    Insetos (   ) ...................................................... 

               Medicamentos (   ) .............................................................................................................. 

               Outras (   ) ........................................................................................................................... 

Fobias: Aerofobia (   )    Claustrofobia (   )    Hidrofobia (   )    Outras (   ) ...................................... 

Uso Regular de Medicação?.......................... Qual?.......................................................................... 

Em caso de acidentes avisar: ..................................................... Telefone: .......................................  

                                               ..................................................... Telefone: ....................................... 

Assistência Médica............................................................................................................................. 

 

Denominacionais 
 

Religião: Cristã (   )    Outra (   ) ........................................................................................................ 

Denominação: Adventista do Sétimo Dia (   )    Outra (   ) ............................................................... 

Batizado (a)?................................................................ Data de Batismo: ........ /......... /.................... 

Igreja onde é membro: ................................................ Distrito: ........................................................  

Membro do Clube de: Desbravadores (   )    Aventureiros (   )   Outro (   ) ......................................     

Nome do Clube: ................................................................................................................................. 

Cargos no Clube: ........................................................ Tempo de atuação: ....................................... 

Igreja a qual o Clube pertence: ................................... Distrito: ................................ Região: ......... 

 



 

 
 

 
 

Histórico no Clube 
 

Classes alcançadas anteriormente: Abelhinhas Laboriosas (  ) 

                                                        Luminares (  ) 

                                                        Edificadores (  ) 

                                                        Mãos Ajudadoras (  ) 

                                                        Líder de Aventureiros (  ) 

                                                        Amigo (  )    Amigo da Natureza (  ) 

                                                        Companheiro (  )    Companheiro de Excursionismo (  ) 

                                                        Pesquisador (  )    Pesquisador de Campo e Bosque (  ) 

                                                        Pioneiro (  )    Pioneiro de Novas Fronteiras (  ) 

                                                        Excursionista (  )    Excursionista na Mata (  ) 

                                                        Guia (  )    Guia de Exploração (  ) 

                                                        Classes Agrupadas (  ) 

                                                        Líder (  ) 

                                                        Líder Máster (  ) 

                                                        Líder Máster Avançado (  ) 

Classe em desenvolvimento: ............................................................................................................... 

Investidura de Classes / Data: ............................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

Especialidades conquistadas anteriormente: ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Especialidades em desenvolvimento: ................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Investidura de Especialidades / Data: ................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Cargo atual no Clube: ......................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

Cargos anteriores no Clube / Período: ................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Tempo como Membro: ....................................................................................................................... 

Numeração / Data: .............................................................................................................................. 



 

 
 

 
 

Serviço Voluntário 
 

LEI DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

(Lei nº 9608 de 18 de Fevereiro de 1998) 

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências 

 

Art. 1º - Considera-se serviço voluntário, para fins desta lei, a atividade não remunerada prestada 

por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não 

lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 

assistência social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo Único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração do Termo de Adesão entre a 

entidade pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo contar o objeto e 

as condições de seu exercício. 

Art. 3º - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo Único: As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela 

entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

(Lei assinada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, no dia 18 

de Fevereiro de 1998). 

 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 

Tipo de serviço que o voluntário vai prestar: 

Ser integrante de uma das equipes de serviço voluntário, na terra ou no mar, na cidade ou no 

campo, em eventos promovidos pelo Clube de Líderes Monte Everest – Região Tupi – Distrito 

Ibes – ASES. 

Instituição onde o voluntário vai prestar serviço: 

Nome: Clube de Líderes Monte Everest – Região Tupi – Distrito Ibes – ASES  

Endereço: Rua José Barros da Silva, 61, Campo Grande, Cariacica – ES – CEP 29146-120 

 

Declaro que estou ciente e aceito os termos da Lei do Serviço Voluntário, nº 9608 de 18 de 

Fevereiro de 1998. 

 

................................................................................... 

Assinatura do Voluntário 

 

.................................................................................. 

Responsável pela Instituição 

 

 

1ª Testemunha: .................................................................................................................................. 

 

2ª Testemunha: .................................................................................................................................. 

 



 

 
 

 
 

Consentimentos 
  

Pastor Distrital: 

Nome e assinatura do Pastor da sua Igreja: ....................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................. 

 

Coordenador Distrital: 

Nome e assinatura do Coordenador Distrital do seu Clube: .............................................................. 
 

............................................................................................................................................................. 

 

Coordenador Regional: 

Nome e assinatura do Coordenador Regional do seu Clube: ............................................................ 
 

............................................................................................................................................................. 

 

Solicitante: 

1. Menor de idade: 

 

“Por meio dos dados expressos nesta ficha, solicito a participação do menor supra relacionado no 

Clube de Líderes Monte Everest, e expressamente, isento de qualquer responsabilidade os 

integrantes e diretores do mesmo quanto a qualquer incidente, acidente, caso fortuito ou força 

maior, que possa implicar em danos físicos ou prejuízos materiais em decorrência das atividades 

neste Clube, excetuando os casos de negligência. Incentivarei o mesmo a participar ativamente 

das reuniões e atividades do Clube, submetendo-se às suas regras, ao Voto e à Lei do 

Desbravador.” 

 

Vila Velha, .......... de ........................................ de .................... 

 

....................................................................................... 

 Responsável Legal 

  

2. Maior de idade: 

 

“Por meio dos dados expressos nesta ficha, solicito minha participação no Clube de Líderes 

Monte Everest, e expressamente, isento de qualquer responsabilidade os integrantes e diretores do 

mesmo quanto a qualquer incidente, acidente, caso fortuito ou força maior, que possa implicar em 

danos físicos ou prejuízos materiais em decorrência das atividades neste Clube, excetuando os 

casos de negligência. Participarei ativamente das reuniões e atividades do Clube, submetendo-me 

às suas regras, ao Voto e à Lei do Desbravador.” 

  

 

Vila Velha, .......... de ........................................ de .................... 

 

....................................................................................... 

Solicitante 
 

 

 

 

 

- Secretaria - 


