
PROGRAMA DE ESTÁGIOS ACADÊMICOS E SERVIÇO VOLUNTÁRIO DA APREMAVI

Normas do Programa de Estágios e Serviço Voluntário e para a residência no Centro
Ambiental Jardim das Florestas

O presente documento orienta as regras para utilização dos espaços disponibilizados pela Apremavi

para a residência durante a participação no Programa de Estágios Acadêmicos e Serviço Voluntário.

Assim, são considerados deveres do estagiário/voluntário:

1. Zelar pela estrutura e equipamentos que ficarão a disposição, bem como itens/bens da cozinha, da

sala de estar, quartos e demais espaços da instituição;

2. Comunicar imediatamente o(a) orientador(a) estágio qualquer problema;

3. Zelar por itens que pertencem à Apremavi, como as chaves de acesso. Em caso de perda ou extravio,

o valor comercial do objeto e de eventuais serviços de reparo deverá ser reembolsado;

4. Zelar pela limpeza e organização do ambiente. A manutenção e limpeza do alojamento, inclusive

cozinha e refeitório, são de responsabilidade coletiva e de cada estagiário;

5. Responsabilizar-se pela própria refeição;

6. Zelar pela  boa convivência com os demais colegas do alojamento;

7. Fazer uso de roupas adequadas para os trabalhos de campo; bem como trazer os EPIs solicitados

pela instituição.

8. Eventuais ausências devem ser comunicadas  previamente ao seu orientador;

9. Zelar pelos seus pertences e segurança pessoal. A Apremavi não se responsabiliza pelos mesmos.

10. Seguir todas as normas e orientações para a segurança e integridade pessoal apresentadas pela

equipe da Apremavi;

11. Observar a Carta de Princípios da Apremavi e considerar os valores da instituição em todas as

atividades realizadas durante a residência.

12. Apresentar ao orientador(a) um relatório ao final do estágio.

São prática vedadas durante a residência:

1. O uso de som alto, independente do horário;

2. O consumo de bebidas alcoólicas e uso de substâncias não permitidas nas dependências da

Apremavi;
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3. Hospedar visitas nas dependências da Apremavi, incluindo familiares próximos. Visitas são

permitidas somente no horário comercial.

Orientações adicionais:

1. É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual: botas ou botinas fechadas, capa de

chuva, protetor solar, luvas, boné e/ou chapéu, roupas compridas para a realização das atividades.

2. Os equipamentos de proteção individual não serão fornecidos pela Apremavi.

3. O deslocamento para fazer compras deve ser programado com o seu  orientador(a) de estágio;

4. O uso do escritório, biblioteca, sala de reuniões e depósito é permitido com a companhia de um

integrante da equipe da Apremavi.

5. No caso de não cumprimento das atividades e deveres, a Apremavi emitirá advertência, que poderá

acarretar a suspensão da participação no Programa de Estágios Acadêmicos e Serviço Voluntário, bem

como a descontinuação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) ou Termo de Adesão ao Serviço

Voluntário (TASV).

O presente termo poderá ser assinado eletronicamente através de plataforma de assinaturas eletrônicas e

digitais, sendo as assinaturas consideradas válidas, vinculantes e executáveis, tendo estas a mesma eficácia

jurídica do documento assinado fisicamente, nos termos da Lei n. 12.682/2012 e MP n. 2.200-2. As Partes

declaram a renúncia do direito de contestar ou recusar a validade da assinatura eletrônica do presente termo.

Declaro que fui informado e tive acesso ao Guia de Biossegurança para as atividades da Apremavi.

Declaro que sou inteiramente responsável pela minha integridade física e segurança.

Declaro conhecimento sobre o tratamento de dados pessoais, de acordo com a LGPD.

Declaro concordância e conhecimento às regras do Programa de Estágios e Serviço Voluntário.

Cidade e UF: __________________________________________________  Data: ___/____/_______

_____________________________________
Assinatura do Estagiário/Voluntário

_____________________________________
Nome do Estagiário/Voluntário

CPF  _________________________________

_____________________________________
Assinatura Responsável Legal (Apenas para menores de idade)

_____________________________________
Nome do Responsável Legal

CPF  _________________________________
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