TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO PROGRAMA DE TUTORIA
Por este instrumento:
_________________________________________________, nacionalidade ______________,
estado civil _______________, profissão ___________________________________________,
portador da cédula de identidade RG no. ___________________ e inscrito no CPF sob o no.
______________________,
residente
e
domiciliado
em
_________________________________________________,
número
_____________,
complemento ___________, bairro ____________, CEP _____________, doravante
denominado ”PARTICIPANTE“, e
INSTITUTO FUNDO PATRIMONIAL REDITUS, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua
Visconde de Pirajá, número 550, Sala 1105, em Ipanema, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22410-901, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.989.305/0001-90, doravante denominada
”INSTITUTO REDITUS“, neste ato representada nos termos do seu Estatuto Social.
Resolvem as partes, acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de direito,
celebrar o presente Termo de Compromisso e Adesão ao Programa de Tutoria do Instituto
Reditus, observando as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula 1ª. O objeto do presente TERMO DE COMPROMISSO é a cessão de direito de uso de
imagem do PARTICIPANTE ao INSTITUTO REDITUS, a título gratuito, vinculado a fotografias e
gravações feitas durante o programa de Tutoria para difusão publicitária e do INSTITUTO
REDITUS.
Parágrafo 1º. A cessão do direito de uso de imagem, acima descrita, é feita por tempo
indeterminado, autorizando o uso imagem do PARTICIPANTE pelo INSTITUTO REDITUS com
ou sem fins lucrativos, e sem restrições territoriais.
Parágrafo 2º. O PARTICIPANTE declara realizar a cessão do direito de uso de imagem de
forma livre e espontânea.

Cláusula 2ª. Não será devida qualquer tipo de remuneração ao PARTICIPANTE pelo uso de sua
imagem pelo INSTITUTO REDITUS.
Cláusula 3ª. Os signatários reconhecem e declaram que a prestação de serviços tratada neste
TERMO DE COMPROMISSO não gera vínculo empregatício, bem como qualquer obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim entre o PARTICIPANTE e o INSTITUTO REDITUS.
Cláusula 4ª. Para a realização do Programa de Tutoria do INSTITUTO REDITUS, na forma
disposta neste TERMO DE COMPROMISSO, o PARTICIPANTE declara que pretende dedicar-se a,
pelo menos, 1 (uma) reunião mensal do programa de tutoria. a quantidade de ____ horas
semanais.
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Cláusula 5ª. O PARTICIPANTE, por meio deste TERMO DE COMPROMISSO, declara que leu e
está de acordo com todas as regras, definições e prazos descritos no edital do Programa de
Tutoria de 2020.
Cláusula 6ª. O presente TERMO DE COMPROMISSO vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a partir
da assinatura.
Cláusula 7ª. Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, sem qualquer
motivo, ou qualquer ônus, mediante envio de aviso prévio, por escrito, à outra parte com pelo
30 (trinta) dias corridos de antecedência ao prazo pretendido para término.
Cláusula 8ª. Qualquer das partes poderá rescindir o presente instrumento, sem aviso prévio,
caso exista qualquer manifestação preconceituosa ao decorrer do Programa de Tutoria.
Cláusula 9ª. O PARTICIPANTE, declara, neste ato, estar ciente de todos os termos e condições
aqui dispostos e o objeto deste TERMO DE COMPROMISSO engloba doação de serviços a título
não oneroso, não podendo nada reclamar em relação a este instrumento, a qualquer época, a
qualquer título, e em qualquer órgão da esfera judiciária.

Rio de Janeiro, 04 de Junho de 2021.
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