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 Acampamento Victória – Edificando Vidas 

Data do preenchimento: ___ / ___ / ___ 
 

Dados Pessoais 
 
 

Nome   Nascimento  Sexo ( )M ( )F

Endereço   Cidade   

UF   CEP  Tel/Cel   

Ocupação   Escolaridade   

e-mail   

Nome do Pai   

Nome da Mãe   

Mora com os pais?  (   ) SIM  (   ) NÃO 

Qual seu relacionamento com eles?    

(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Regular  (   ) Ruim   (   ) Péssimo   
 

Igreja que frequenta   

Pastor Responsável   

Endereço   Cidade   

UF   CEP   Tel/Fax   
  
Você tem certeza da sua salvação ?  (   ) SIM  (   ) NÃO 
Resumidamente, conte como aceitou a Cristo: 

 
 
 
 

 

Há quanto tempo você recebeu à Cristo como seu Salvador?  

Já foi batizado?  Já fez profissão de fé?  

De qual Igreja é membro?  

Seu pastor sabe do seu interesse em ser equipante do 
Acampamento Victória? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

Qual a opinião dele?  

Relacione as atividades da sua igreja em que você participa regularmente: 
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Experiência em Equipes 
 

Você já participou alguma vez do Acampamento Victória? (   ) SIM  (   ) NÃO 

(   ) Como Hóspede                      (   ) Como Equipante 

Se já fez parte da Equipe do Victória, descreva os trabalhos que já realizou:  
 
 

Já trabalhou como equipante em outro lugar?   (   ) SIM  (   ) NÃO 
Se sim, onde e por quanto tempo? 
 

Posições em que serviu: 
 

Qual o seu objetivo em participar da equipe?   

Que trabalho gostaria de fazer?   

Você faz sua devocional diariamente?     (   ) SIM (   ) NÃO 

 
Dentro do ministério da Equipe do Acampamento Victória, existem várias funções que são 
desempenhadas pelos equipantes, tais como: servir no refeitório, ajudar com arrumação de 
salão/atividades radicais, etc. Caso você seja aceito como equipante, estará disposto a 
desempenhar qualquer trabalho que lhe for designado? 
 

Funções nos setores da Equipe 
Coloque um "X" à frente da atividade de sua aptidão ou preferência.  
Faremos o possível para colocá-lo numa função à qual você melhor se adapte. Esteja pronto, 
porém, para exercer qualquer outra atividade, caso não seja possível. 

(    ) Limpeza e Conservação  (    ) Trabalhos Manuais  (    ) Salva vidas  (    ) Recepção 

(    ) Cantina  (    ) Escalada  (    ) Tirolesa  (    ) Violão 

(    ) Manutenção  (    ) Ciclísmo  (    ) Jovens  (    ) Louvor 

(    ) Sonoplastia  (    ) Canoagem  (    ) Adolescentes  (    ) Filmagem 

(    ) Enfermeiro(a)  (    ) Kaiaque  (    ) Crianças  (    ) Fotos 

(    ) Outros       
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Atenção: 
Seu formulário só será avaliado se todos os requisitos forem devidamente 

preenchidos (inclusive foto) 

 
Termo de Compromisso 
 
Através deste afirmo ter conhecimento e concordar, caso seja aceito como equipante, 
com os seguintes fatos: 
 

1. Estar disposto a trabalhar o tempo que for preciso por dia no serviço a mim 
designado. 

2. Submeter-me voluntariamente aos regulamentos e padrão de conduta da 
organização.  

3. Prestar meu serviço sem receber nenhuma remuneração financeira. 

4. Ser responsável pelos meus atos, por qualquer acidente, por gastos 
decorrentes de atendimento médico que venha a necessitar. 

5. Caso a Organização julgue necessário poderá dispensar-me da equipe em 
qualquer época. 

 
 
Data ____/____/____ Assinatura do candidato ___________________________ 
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TERMO DE VOLUNTARIADO 
 
Eu, ___________________________________________________________________, 

portador do RG nº__________________________ expedido por ___________________ 

residente à _________________________________ nº _______ Bairro _____________ 

Cidade ____________________________________ Est _____ CEP________________ 

 

Declaro que desejo participar com meu trabalho voluntário das atividades Acampamento 

Victória no período de ____/____/_____ a ____/_____/_____ 

 

O Acampamento Victória se responsabilizará por alojamento e alimentação. Assim sendo, 

fica claro que a atividade voluntária a ser por mim exercida no Acampamento Victória não 

caracteriza qualquer tipo de vínculo empregatício, bem como não haverá qualquer ônus 

para esta Entidade com a minha pessoa agora ou no futuro. 

 

 

 
____________________ , _____ de _____________________ de _________. 
 
 
 
X- __________________________________ 
 
Assinatura  
 
RG _______________________________ 
 
CPF_______________________________ 
 
 

X- __________________________________ 
 

Assinatura do pai ou responsável (caso menor de idade) 
 
 

RG _______________________________ 
 

CPF_______________________________ 
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